
 

POMIAR ROZMIARU MASKI: 

Aby dobrać odpowiedni do swojej budowy anatomicznej rozmiar maski, musimy 

dokonać 2 kluczowych pomiarów twarzy: 

 

Pozwoli nam to wybrać najlepiej dopasowaną do naszej twarzy maskę. 

Zalecamy zapisanie na kartce pobranych pomiarów aby w następnym kroku 

zadecydować o wyborze kroju i rozmiaru maseczki. 

Szerokość: Wysokość: 
  

 

 

Wybór rodzaju 

maseczki 



Oferujemy maski w 2 wariantach wykroju: 

maska profilowana                     maska klasyczna 

 

Maska profilowana: Maska klasyczna: 
- wykrojona pod dokładne 

wymiary 
- bardzo uniwersalna, łatwo się 

dopasowuje 
- dostępna w 6 rozmiarach - dostępna w 3 rozmiarach 

- bardzo ergonomiczna - z regulowanymi zausznikami 
Cena: 12zł / sztuka Cena: 6zł / sztuka 

 

 
 

Wymiary w cm zgodnie z pomiarem dokonanym w kroku 1 

 XS S M L XL XXL 
Szer: < 10cm 11cm 12cm 13,5cm 15cm 16cm < 

Wys: < 10cm 10cm 11cm 12cm 13cm 14cm < 

Każda maseczka zachowuje granicę tolerancji wymiary ok. 1cm 

(to znaczy, że zastosowane przy jej szyciu gumka i bawełna OEKO-

TEX mają zdolności rozciągające i dopasują się do twarzy). Jeśli 

mają Państwo wątpliwości co do dokonanego pomiaru to chętnie 

Maska profilowana: 



służymy pomocą pod numerem: 515 258 408 lub poprzez mail: 

biuro@filtr81.pl  

Pomocna może okazać się również uproszczona tabelka: 

XS S M L XL XXL 
Osoby od 
110cm do 
ok. 130cm 

wzrostu 

Osoby do 
ok. 140cm 

wzrostu 

Osoby do 
ok. 160cm 

wzrostu 

Osoby do 
ok. 175cm 

wzrostu 

Osoby do 
ok. 190cm 

wzrostu 

Osoby 
powyżej 
190cm 

wzrostu 

 

 
 

Wymiary w cm zgodnie z pomiarem dokonanym w kroku 1 

 S M L 
Szer: 9cm – 11cm 12cm – 14cm 15cm i < 
Wys: 8cm – 10cm 11cm – 12cm 13cm i < 

Każda maseczka zachowuje granicę tolerancji wymiary ok. 1cm 

(to znaczy, że zastosowane przy jej szyciu gumka i bawełna OEKO-

TEX mają zdolności rozciągające i dopasują się do twarzy). 

Dodatkowo w tej masce zastosowaliśmy regulowane nauszniki, 

pozwalające dopasować szerokość użytkową co do milimetra! 

 Jeśli mają Państwo wątpliwości co do dokonanego pomiaru to 

chętnie służymy pomocą pod numerem: 515 258 408 lub poprzez 

mail: biuro@filtr81.pl  

Pomocna może okazać się również uproszczona tabelka: 

S M L 
Osoby do ok. 140cm 

wzrostu 
Osoby do ok. 180cm 

wzrostu 
Osoby powyżej ok. 

185cm wzrostu 

 

Maska klasyczna: 

mailto:biuro@filtr81.pl
mailto:biuro@filtr81.pl

