
MATERIAL DE PROTECCIÓ 
Material amb certificació de ITELSPAIN

Lichis Blancos



MASCARETES ÚS 
PROFESSIONAL

Mascareta reutilitzable, ja que es pot rentar més de 100 
vegades. Recomenat per ús professional, subjecció amb goma  

El material utilitzat és hidrofòbic, amb una eficàcia de més del 
97% de filtració d’aerosols i de més del 96% de filtració de 
partícules 

Les característiques del teixit permeten una hermeticitat i 
resistència a la penetració amb efecte hidrofòbic

Color material



MASCARETES 
PERSONALITZADES
Mascaretes personalitzades revestides per la part 
exterior amb tela 100% cotó amb opció de subjecció 
goma o llaçada i la part interna és amb el material 
homologat 

Tipus Adults Infants

Mides (mida 
amplada) 21 cm 17 cm
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D-MASK ERGONÒMIQUES
Màscares ergonòmiques homologades, de disseny i sostenibles. 

Aquestes són les mascaretes que Qstura, Lichis Blancos i 
CarmePuigdevalliPlantéS han creat amb les opcions de 
llaçada o amb velcro.  

Tres empreses gironines i femenines uneixen la seva 
experiència en el món tèxtil i de disseny per crear un producte 
segur pel material utilitzat, còmode per les línies dels models i 
estètic pels dissenys que s’han aconseguit.  

Esperem que en gaudiu!



D-MASK ERGONÒMIQUES
Les D-MASK ergonòmiques són mascaretes que 
s’adapten a cada fisonomia de cara per això és 
important aportar el màxim d’informació possible. 

En el dibuix hi ha una mostra de com cal agafar 
mides per poder fer una màscara totalment adaptada.

Tipus Llaçada Llaçada Velcro

Mida Adults Infant Adults

Home Dona 3-5 
anys 6-9 anys 10-13 anys Home Dona

D-MASK llaçada

D-MASK velcro
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D-MASK PREUS
Productes Mascaretes ús 

professional
Mascaretes de plecs 
amb llaçada/goma

Ergonòmica amb 
llaçada/goma Ergonòmica amb velcro

Preus 7 � 11 � 17 � 20 �

Contacte: 

Per més informació: Silvia Castelló 618 21 49 59 silvia@qstura.cat 

Per comandes: Telma Bou 653 61 24 68 info@lichisblancos.com 

Per comandes: Carme Puigdevall 649805354 info@carmepuigdevalliplantes.com



ESTAMPACIÓ DEL 
VOSTRE LOGO
En les mascaretes professionals us podem estampar 
el logo d’empresa. Al no ser teixit de cotó 
estampem el logo en un ribet, i per això no pot fer 
més de 3 cm. 

Preus estampació a partir de 1,9 � la unitat. 



MASCARETES 
CORPORATIVES
També us podem estampar les vostres mascaretes i fer 
dissenys totalment personalitzats. En aquest cas 
estampem els dissenys en una tela de cotó i fem les 
mascaretes amb els dos teixits, el teixit estampat i el 
teixit certificat sanitari. 

Preus estampació a partir de 2 � la unitat. 



Exemples de feines realitzades per empreses i associacions



PREUS MASCARETES CORPORATIVES
Productes

Mascaretes de 
plecs amb 

llaçada

Mascaretes de 
plecs amb 

goma

Ergonòmica 
amb llaçada

Ergonòmica 
amb goma

Ergonòmica 
amb velcro

Preus 11 � 11 � 17 � 17,5 � 20 �

Contacte: 

Per més informació: Silvia Castelló 618 21 49 59 silvia@qstura.cat 

Per comandes: Telma Bou 653 61 24 68 info@lichisblancos.com 

Per comandes: Carme Puigdevall 649805354 info@carmepuigdevalliplantes.com

Mida logo
Un sol color 

petit  
(1,3cmX 4cm)

Un sol color 
mitjà 

(1,6cmX5cm)

Un sol color 
gran  

(2cmX6cm)
A tot color

Preu 2,4 � 3,5 � 4,4 � 5 �

Les mascaretes corporatives les vem  

totalment personalitzades, tant amb el color  

del teixit, com amb el del logo. 

La mida del logo a un sol color pot variar  

segons les proporcions més adequades al disseny



BATES ÚS 
PROFESSIONAL
Bata reutilitzable per ús professional. Es recomana un rentat fins a 
60º unes 8 vegades, però sobretot adient espraiar amb productes 
hidroalcohòlics 

El material utilitzat és hidrofòbic, amb una eficàcia de mès del 97% 
de filtració d’aerosols i de més del 96% de filtració de partícules 

Les característiques del teixit permeten una hermeticitat i 
resistència a la penetració amb efecte hidrofòbic

Color material



Talles S / M L / XL

BATES ÚS 
PROFESSIONAL
Aptes per desinfectar ràpidament després de cada ús. 
Al tractar-se d’un TNT l’assecat és molt ràpid.



MATERIAL DE 
PROTECCIÓ
Amb aquest tipus de material hidrofòbic podem 
fabricar material necessari per qualsevol superfície que 
necessiti protecció:  
      camilles 
      coixins… 

Ens adaptem a les vostres necessitats.

Color material



PERSONALITZACIÓ PER 
EMPRESES
Personalització segons les vostres necessitats.  

Ens adaptem a les vostres comandes: 
     colors 
     logotips 
     comandes fetes a mida 

Fem pressupostos totalment a mida, no dubteu en 
contactar amb nosaltres.



LLISTAT DE PREUS
Productes Bates Fundes camilla Fundes camilla amb 

forat Fundes coixins

Preus 22 � 20 � 24 � 10 �

Contacte: 

Per més informació: Silvia Castelló 618 21 49 59 silvia@qstura.cat 

Per comandes: Telma Bou 653 61 24 68 info@lichisblancos.com 

Per comandes: Carme Puigdevall 649805354 info@carmepuigdevalliplantes.com





CERTIFICACIONS


