
 

Fundacja Alae – Skrzydła Rozwoju 
ul. Wałbrzyska 38, Hala „C” - 58-160 Świebodzice 
www.fundacja-alae.com 
NIP: 884-275-57-72 / Regon: 362101806 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS: 0000568314 

Poznaj nasz ą akcję: „Przeciw Covid 19, dla Edukacji Młodzie ży” 

 

 Realizuj ąc swoje cele statutowe  tj. m. in. rozwój edukacji młodzieży w przemyśle mechanicznym, 

prowadzenie działalności na rzecz dobra publicznego, ochrony życia i zdrowia oraz wyrównywanie szans 

edukacyjno – rozwojowych osób nieaktywnych zawodowo,  

FUNDACJA ALAE ZAPRASZA 
DO WŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI ZAKUPU ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ dla swoich pracowników, 

innej potrzebującej organizacji lub sfinansowania ich dla wybranego podmiotu medycznego w regionie.  

Oferujemy środki ochrony osobistej naszej produkcji: 

 

� maseczk ę niemedyczn ą ochronn ą 3 warstwow ą (polska 100% bawełna 120 g 

certyfikowana OEKO-TEX ®Standard 100) : cena 7,50 zł/szt. (w tym 2 zł na 

działalno ść edukacyjn ą), 

 

� fartuch jednorazowy ochronny / higieniczny (polska włóknina polipropylenowa 40 

g/m2 certyfikowana przez PZH):  cena 8,50 zł/szt. (w tym 1,5 zł na działalno ść 

edukacyjn ą). 

 
Więcej informacji dotyczących maseczki i fartucha załączeniu. 

 

Sposób dostawy: w regionie wałbrzyskim darmowa dostawa do wskazanego miejsca 

Opakowanie: woreczek foliowy z możliwo ścią dodania etykiety „Dofinansowane przez” + nazwa i/l ub 

logo Firmy  

 

Zysk ze sprzeda ży przeznaczony b ędzie na realizacj ę celów statutowych Fundacji i pomo że: 

- otwierać nowe kursy, 
- zakupić nowy sprzęt do realizacji działalności edukacyjnej (maszyny, zeszyty, krzesła, stoły, itp.), 
- zaoferować kursy za darmo dla młodzieży od 09’2020. 
 
Ponadto, kupuj ąc w Fundacji: 

• pomagasz wytypowanym przez siebie podmiotom medycznym w regionie, 
• wspierasz edukację w sektorze mechanicznym, 
• wspierasz gospodarkę Polski i UE. 
 
 
Więcej informacji: www.fundacja-alae.com 
Kontakt w sprawie szczegółów współpracy: +48 786 268 140 / kontakt@fundacja-alae.com 
 

 
Dołącz do naszej akcji  – Razem Przeciwko Covid-19, dla Edukacji Młodzie ży ! 
 



NON MEDICAL FACE MASK 

Mask characteristics : 

• 2 layers 100% Coton 120 g  

• 1 layer spunbound nonwoven fabric 100% polypropylene, density 30 – 45 g/m2   

• With elastic band 

• Reusable mask  - can be washed at 60° C – Iron temperature : 150 - 200° C 

• Do not bleach – Do not dry clean 

• All materials certified OEKO-TEK STANDARD 100 

• Packed in sterilized conditions  

• Flat dimensions : 19 cm x 10 cm 

                                                          

                    

 

 

 

MADE IN POLAND – EU 

 

MASKA NA TWARZ – WYRÓB NIEMEDYCZNY 

 Specyfikacja maski :  

• 2 warstwowa 100% bawełna 120 g 

• 1 warstwa spunbound włókniny medycznej 100% polipropylenowej o gęstości 30-45 g/m2  

• Zakładana na gumkę 

• Maska wielokrotnego użytku - można prać w temperaturze 60 ° C – temperatura prasowania: 150 - 

200 ° C 

• Nie wybielać – nie czyścić chemiczne 

• Materiały certyfikowane OEKO-TEK STANDARD 100 

• Pakowana w sterylnych warunkach 

• Wymiary na płasko : 19 cm x 10 cm 

        

 

 

 

 

PRODUKT POLSKI – UE 

 

 

  

  

 



 ONE-USE HYGIENIC PROTECTIVE APRON 

 

Apron characteristics: 

• Material: polypropylene non woven fabric Wigofil 40 g/m2 spoundbound, without adhesive, white 

• High tensile strength, tear and abrasion and high fire resistance, perfectly breathable 

• Material certified by National Institute of Public Health - National Insitute of Hygiene  

• Packed in sterilized conditions  

• Size: one size  

 

 

 

 

 

                                                        

                   MADE IN POLAND – EU 

 

HYGIENICZNY FARTUCH OCHRONNY JEDNORAZOWY 

 Specyfikacja fartucha:  

• Materiał: włóknina polipropylenowa Wigofil 40 g/m2 typu spundbond, bez kleju, kolor biały 

• Duża wytrzymałość na rozciąganie, rozrywanie i ścieranie oraz wysoka odporność ogniowa, doskonale 

przepuszcza powietrze 

• Materiał certyfikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

• Pakowany w sterylnych warunkach 

• Rozmiary: uniwersalny  

 

 

        

 

 

 

 

PRODUKT POLSKI – UE 

 

 

 

 
 

   


