název
VAVI s.r.o. (VAVI-Věra Vávrová)

kontaktní osoba
Jiří Vávra - jednatel

kontakt
Pivovarská 475, 385 01 Vimperk
www.vavi.cz
jirivavrav@vavi.cz
+420 388 411 602
+420 775 559 990
Vratimovská 672/42, 718 00 Ostrava
www.clinitex.cz
petr.bukovski@clinitex.cz
+420 597 578 522
+420 602 721 937

nabízený sortiment
Objednávky vyřizují do 10 – 20 dnů, veškeré údaje o objednávce jsou na
jejich internetových stránkách.

CLINITEX s.r.o.

Petr Bukovski - jednatel

EVONA a.s.

Stanislav Pantůček – výkonný
ředitel

Ul. Rooseveltova 46, 537 17 Chrudim
www.evona.cz
pantucek@evona.cz
+420 469 638 558
+420 777 713 930

Šijí roušky, kapacita dostatečná

DRUPO výrobní družstvo

Jana Čechová – předsedkyně
představenstva

Kapacitu má cca na dva týdny, z případnými objednávkami si zkusí
poradit

DISTING s.r.o.

Marie Cafourková - jednatelka

Březinova 323, 394 03 Horní Cerekev
m.drupo.webnode.cz
cechova.drupo@seznam.cz
+420 565 396 421
Dukovany čp. 220, 675 56 Dukovany
www.disting.cz
info@disting.cz
+420 568 865 028
+420 736 486 910
Lešetínská 673/64, 719 00, Ostrava
info@richtermedical.cz
+420 777 725 404
Baška čp. 425, 739 01 Baška
www.cnm.cz
+420 555 559 807
Husova 734, 508 01 Hořice
petra.fikkerova@mileta.cz
jan.hamacek@mileta.cz
+420 493 654 460
+420 602 102 214

Richter Medical, s.r.o.

CNM textil a.s.

Pavla Maršálková – ředitelka
prodeje pro ČR

MILETA a.s.

Jan Hamáček – finanční ředitel

Prodejce nemá kapacitu na hotové roušky, ale jsou schopni přichystat
materiál – polotovary – již nastříhané ústenky (balíčky vždy po cca 500
ks). Požadavek prodejce je, aby bylo uvedeno, že jde výhradně o
materiál – polotovar na roušky. Na jejich internetových stránkách bude
uvedeno, jak to vypadá s kapacitou.

Šití různých druhů roušek pro lékaře i pro jaderné elektrárny, kapacita
cca 100 ks/den.

Mají ústenky, objednávky po emailu, ne pro jednotlivce

Prodávají látky, požadují uvést „pouze do vyčerpání zásob“.

Info poskytnuté společností Mileta:
- minimální odběr - 1 role, což je ca. 25 běžných metrů v šíři 150 cm s
tolerancí +/- 3 cm dle vazby tkaniny
- cena - dle ceníku, poskytne pí. Fikkerová
- platební podmínky - platba předem bank. převodem proti proforma
faktuře nebo platební kartou.

- dodací podmínky - přepravní službou, nelze osobní odběr
- termín plnění - při objednávce bude sdělen předběžný termín splnění
Umíme jak standardní tkaninu, tak tkaninu s antimikrobiální a
antivirotickou úpravou. Vše je vždy 100% dlouhovlákenná bavlna, takže
pratelné a vyvařitelné bez problémů.
Co se týče tkaniny s antimikrobiálními účinky jde o unikátní technologii
se kterou jsme jediní v ČR, nebo alespoň nevíme, že by ji kdo z
konkurentů používal/ uměl tkaninu takto upravit. Jde o úpravu na bázi
elektropotenciálu iontů stříbra.
Z hlediska atestů tkaniny nejsou pro medicínu testované z důvodu ceny
atestu, ale funguje to a testy OEKO-TEX a EPA registrace jsou k dispozici.
Z hlediska antivirotického je účinnost přes 90% v interních testech
dodavatele komponentu nebo u laboratoří zabývajících se , ale opět
není v současnosti k dispozici studie, neboť standardně děláme tkaniny
pro oděvy - košiloviny a na prodyšnost se netestují, neboť tam není
norma - normálně přes košili nedýcháte.

