
Mascaretes

DISSENYEM LA TEVA MASCARETA

serveis gràfics



Personalitzable 100% full print

Ús personal
Doble capa
Teixit antibacteriano
Hidrófuga
Transpirable

Acabat amb ribet blanc o negre.

Diferents talles: talla 4, 8, M, L i XL

Comanda mín. 100 ud. talla i model.

Aquesta mascarilla està 
certificada pel departament ITEL

+0,40 €/ud. empaquetat individual

mod. Grup full print

100 300 500 1000

6,60 €/ud 5,70 €/ud 4,95 €/ud 3,90 €/ud
+21% d’IVA



mod. Grup color

100 300 500 1000

4,05 €/ud 3,90 €/ud 3,70 €/ud 3,60 €/ud
Mascaretes llises
100% polièster 
Doble capa
Teixit antibacteriano
Hidrófuga
Transpirable 

També podem fabricar-les en altres colors.
Acabat amb ribet blanc o negre.
Diferents talles: talla 4, 8, M, L i XL
Comanda mín. 100 ud. talla i model.

Aquesta mascarilla està 
certificada pel departament ITEL

+0,40 €/ud. empaquetat individual

Disponible també en color blanc i negre,
50% polièster / 50% cotó 
aqueste es podem demanar min. 10 ud.
per talla i model.

+21% d’IVA



100 300 500 1000

4,05 €/ud 3,90 €/ud 3,70 €/ud 3,60 €/ud
+0,40 €/ud. empaquetat individual

mod. Grup efecte texà
Mascaretes efecte texà
50% polièster / 50% cotó 
Doble capa
Teixit antibacteriano
Hidrófuga
Transpirable 

Diferents talles: talla 4, 8, M, L i XL
Comanda mín. 100 ud. talla i model.

Aquesta mascarilla està 
certificada pel departament ITEL

+21% d’IVA



mod. Asia

Mascaretes a tot color per sublimació.
Mascaretes protectores reutilitzables.
Certificada.
Cumpleix norma UNE 0065:2020
Interior serigrafiada amb certificat i 
normativa.

50 100 250 500

6,00 €/ud 4,90 €/ud 4,40 €/ud 3,90 €/ud

1000

3,80 €/ud

3 talles disponibles: S, M i L
Comanda mín. 50 ud. talla i model

Empaquetat individual.

+21% d’IVA



mod. Moretta

Mascaretes per sublimació.
Fabricada amb materials de primera qualitat.
Consta de dues capes:
Exterior de neoprè, hidròfug i antibacterià de 305 grs i
Interior de polièster, hidròfug i antibacterià i 80 grs
Certificats amb la normativa UNE 0065:2020

Acabat amb ribet blanc o negre.
Disponible en talla de home i de dona
Comanda mín. 100 ud. talla i model.
Empaquetat individual.

100 250 500 1000

4,40 €/ud 4,30€/ud 4,20 €/ud 4,05 €/ud

2500

3,90 €/ud
+21% d’IVA



mod. Banta

Mascaretes per sublimació.
Fabricada amb materials de primera qualitat.
Consta de dues capes:
Exterior de neoprè, hidròfug i antibacterià de 165 grs i
Interior de polièster, hidròfug i antibacterià i 80 grs
Certificats amb la normativa UNE 0065:2020

Disponible en talla de home i de dona
Comanda mín. 100 ud. talla i model.
Empaquetat individual.

100 250 500 1000

4,35 €/ud 4,25€/ud 4,15 €/ud 4,00 €/ud

2500

3,85 €/ud
+21% d’IVA



mod. Pierrot

Mascaretes per sublimació.
Fabricada amb materials de primera qualitat.
Consta de dues capes:
Exterior de neoprè, hidròfug i antibacterià de 165 grs i
Interior de polièster, hidròfug i antibacterià i 80 grs
Certificats amb la normativa UNE 0065:2020

Acabat amb ribet blanc o negre.
Disponible en talla de home i de dona
Comanda mín. 100 ud. talla i model.
Empaquetat individual.

100 250 500 1000

4,45 €/ud 4,35€/ud 4,25 €/ud 4,10 €/ud

2500

3,95 €/ud
+21% d’IVA



mod. Lergax

-500 +500 +2000

2,06 €/ud 1,96 €/ud 1,88 €/ud

Mascareta higiènica reutilitzable, fabricada amb un material antibacterià i hidròfug de doble capa,
amb alta resistència a ruptures, abrasió i estrips. Material 100% polièster soldadura tèrmica, amb pinça
adaptable per nas i confortables cintes elàstiques per a les orelles. 
Plec superior amb disseny especial extra ample per a una major superfície de marcatge.

Comanda mín. de 100 ud. 4 colors disponibles. No inclou marcatge. Talla adult.

+21% d’IVA



mod. Kids

Mascareta higiènica reutilitzable per nen.
Fabricada en cotó i polièster de doble capa, amb costura frontal ergonòmica
per a un còmode ajustament i confortables cintes elàstiques per a les orelles en teixit
hipoalergènic, amb certificació OEKO-TEX Classe I.
La col·locació, ús i retirada de la mascareta han d'estar supervisades per un adult.

-500 +500 +2000

2,06 €/ud 1,96 €/ud 1,88 €/ud

Comanda mín. de 100 ud. 4 colors disponibles. No inclou marcatge. 

Talla de 6 a 9 anys.

+21% d’IVA



mod. F F P 2
Mascareta autofiltrant de protecció i seguretat FFP2.
Amb doble protecció, tant per al portador de la
màscara com per a les persones de l'entorn.
Fabricació de 5 capes i acabat soldadura tèrmica,
incloent bandes elàstiques de fixació a joc, pinça adaptable al
nas per un ferm ajust.
Catalogada com EPI.

NO REUTILITZABLE
MODEL D’UN SOL ÚS

.
Comanda mín. 100 ud.
5 colors disponibles. 
Talla adult

preu únic per a qualsevol quantitat

1,15 €/ud.
+21% d’IVA



Fabricació de 3 capes i acabat soldadura tèrmica,
incloent bandes elàstiques de fixació en blanc 
i pinça adaptable al nas per un ferm ajust.

mod. Quirúrgiques I I R

MASCARETA QUIRÚRGICA IIR AMB MARCAT "CE" - A 14683: 2019 + AC: 2019
NDICADA PER A ÚS MÈDIC I PERSONAL
NO REUTILITZABLE
MODEL D’UN SOL ÚS

Comanda mín. 100 ud.
Disponible en acabats blanc i blau.
Talla adult

preu únic per a qualsevol quantitat

0,29 €/ud.
+21% d’IVA



Mascareta quirúrgica d'un sol ús amb compliment de la norma 
EN14683: 2019 i la directiva 93/42 / EEC sobre dispositius mèdics.
Aquest model de màscara està fabricat amb material transpirable pel que no irrita la pell
i compta amb dues gomes elàstiques que s'ajusten a les orelles. 
També inclou una tira nasal modelable i ajustable per la dotar d'una major comoditat.

Comanda mín. de 250 ud. 

+21% d’IVA

preu únic per a qualsevol quantitat

0,31 €/ud.

mod.  Confort

MASCARETA QUIRÚRGICA
MOLT CONFORTABLE I MOLT SUAU
NO REUTILITZABLE
MODEL D’UN SOL ÚS



mod. Nombix NO REUTILITZABLE

Mascareta amb equivalència a mascareta quirúrgica
tipus IIR, certi�cat per laboratoris acreditats INTERTEK i SGS, 

per caixa +1000 ud

19 €/caixa 0,19 €/ud

Mascareta higiènica de triple capa d'acabat soldadura tèrmica, amb elàstics
de �xació i pinça adaptable al nas per un ferm ajust. Capes exterior i interior
fabricades a Non-Woven (polipropilè). 
Capa intermèdia en meltblown (composta
en un 90% de polipropilè i
en un 10% de viscosa).

Caixa de 50 ud.
Comanda mín. de 2 caixes. 2 colors disponibles. Talla adult

+21% d’IVA



Mascaretes de color

Protecció equivalent a les mascarilles quirúrgiques IIR. Triple capa, acabat soldadura tèrmica,
amb elàstics de fixació i pinça adaptable al nas.
Tria el teu color o el teu pantone desitjat, el teu logo a termogragat, personalitza la teva
caixa sense cost extra per a qualsevol quantitat, opció empaquetat individual.
A partir de 9.000 ud. Quantitats múltiples de 3.000 ud.
Lliurament en 20 dies des de la confirmació de fotomuntatge.

NO REUTILITZABLE
MODEL D’UN SOL ÚS



*Quantitats sempre múltiples de 3.000 ud.

MASCARETES HIGIÈNIQUES
COLORS ESTÀNDAR

MASCARETES HIGIÈNIQUES
COLORS PANTONE

LOGO TERMOGRABAT
cost extra

EMPAQUETAT INDIVIDUAL
cost extra

CAIXA PERSONALITZADA
de 50 ud.

Inclòs

InclòsInclòs / sense cost extra per a qualsevol quantitat

Preus mascaretes de color

NO REUTILITZABLE
MODEL D’UN SOL ÚS

COMANDA MÍN. 9.000 ud.

+21% d’IVA



MASCARETA AMB EQUIVALÈNCIA A MASCARETA
QUIRÚRGICA TIPUS IIR
EMBOSSAT INDIVIDUAL

NO REUTILITZABLE

Mascareta higiènica de triple capa d'acabat
soldadura tèrmica, amb elàstics de fixació i
pinça adaptable al nas per un ferm ajust.

Possibilitat de marcar el seu logo en la bossa
de presentació.

Higiènica empaquetada

Comanda mín. de 100 ud. 
Talla adult.
No inclou marcatge en la bossa.

preu únic per a qualsevol quantitat

0,25 €/ud.
+21% d’IVA



Lanyard portamascarillas en
suau polièster de color blanc. 
Indicat per a tot tipus de màscares,
incorpora dos mosquetons de seguretat
en els extrems per enganxament de les
bandes elàstiques de la mascareta,
permetent transportar còmodament i sense
molèsties.

 Lanyard
portamascareta 1

Comanda mín. de 100 ud.
No inclou mascareta. 
No inclou marcatge.

-500 +500 +2000

0,79 €/ud 0,76 €/ud 0,72 €/ud
+21% d’IVA



Lanyard portamascareta 2

-500 +500 +2000

0,65 €/ud 0,63 €/ud 0,61 €/ud

Original lanyard portamascarillas amb cordó extra
resistent, per acoblament de tot tipus de
mascaretes.
Dissenyat per a un còmode transport de la
mascareta, sempre accessible. 
Accessoris de plàstic en color blanc,
amb ganxos de seguretat molt fàcils de
posar i treure. Ajustable.
Inclou ajustador a coll per a impressió en tampografia.
Disponibles en 5 colors diferents

Comanda mín. de 100 ud.
No inclou mascareta. 
No inclou marcatge.

+21% d’IVA



Comanda mín. 100 ud.
2 colors disponibles. 
No inclou accessoris.
No inclou marcatge.

Portamascarillas en resistent material PP
d'acabat sòlid.
De mida compacte, ideal per al transport i 
la protecció de tot tipus de màscares i
per a la creació d'sets amb diversos
productes higiènics.
Fàcil de desinfectar després de cada ús
i disponible en colors blanc i negre.

-500 +500 +2000

0,85 €/ud 0,81 €/ud 0,79 €/ud

Portamascareta
P P

+21% d’IVA



Portamascareta de tela
Portamascarillas en tela, especialment dissenyat per al transport i la protecció de tot tipus de
mascaretes. Fabricat en teixit d'alta resistència, transpirable i rentable. 
Amb elàstic per plegat a joc per obtenir un ràpid accés a la mascarilla.
Fácil de desinfectar després de cada ús
i ideal per a impressió.

Comanda mín. 100 ud.
3 colors disponibles. 
No inclou mascareta.
No inclou impressió.

-500 +500 +2000

1,33 €/ud 1,31 €/ud 1,28 €/ud
+21% d’IVA



 Gel
hidroalcohòlic

Comanda mín. de 100 ud.
Disponibles en altres formats. 
No inclou marcatge.

Gel hidroalcohòlic per a higiene i neteja de la pell, 
amb extracte balsàmic d'Aloe Vera. 
Presentat en pot emplenable de 100 ml, 
amb dosificador i tap de seguretat. 
Cos transparent, amb tap a joc i etiqueta
blanca laminada amb àmplia superfície de
marcatge.
Solució amb 70% de contingut d'alcohol.

-500 +500 +2000

2,17 €/ud 2,11 €/ud 2,07 €/ud
+21% d’IVA



Disposem de molts més productes de protecció higiènica:

- Més models de mascaretes per serigrafiar o brodar
- Pantalles facials
- Pantalles buconasal
- Ajustadors mascaretes
- Joc higiènic
- Gels hidroalcohólico de diferents mides
- Dispensador automàtic d'alcohol
- Mampares protectores (disposem de catàleg)
- Esterilitzadors
- Comptadors digital d'aforament
- Productes antibacterianes: bolígrafs, llibretes, estora,
  carmanyoles, gots, clauers, bosses, motxilles, obridors,
  dispensador de bosses per a mascotes ...

+ Productes higiènics

EN CAP DELS PRODUCTES D’AQUEST CATÀLEG ESTÀ INCLÒS L’IVA
TAMPOC INCLOU EL MARCATGE EN ELS PRODUCTES (demanar pressupost)

IVA DEL 21% NO INCLÒS



serveis gràfics

Traç Gràfic, empresa de serveis gràfics

Iolanda Ruiz

665 591 649

Marquès de Comilla, 41 local A

08202 Sabadell

www.trasgrafic.com

trasgrafic@trasgrafic.com

tra ant idees amb tu


