Catálogo B2B

O movimento
Para diminuir o forte avanço do Corona Vírus
no Brasil, suprir a necessidade da população
por máscaras de proteção e salvar pequenos
negócios, criamos o Fashion Masks, um
movimento sem fins lucrativos que une
fábricas que estão ociosas devido a paralisação
econômica com pessoas que precisam de
máscaras, e não encontram em lojas e farmácias.

Pequenas fábricas que estavam paradas,
correndo risco de fechar devido a paralisação
do mercado, produzem as máscaras

Masks 4 All é um movimento mundial que
visa o combate a disseminação do COVID-19.
A produção industrial de máscaras não
suporta a atual demanda por elas, por isso,
novas abordagens podem garantir o acesso a
máscaras para toda a população.

#MÁSCARASPARATODOS

Quem não consegue produzir sua própria
máscara recebe em casa pagando apenas
os custos de produção + frete

www.fashionmasks.org

100% ALGODÃO
MÁSCARA DUPLA EM TECIDO
Tamanho: único;
Caracteristicas tecnicas: confeccionadas em
duas camadas de tecido plano ou malha com
gramatura mínima de 160g/m²;
Diferencial: lavável, com elástico que garante
segurança e conforto ao usar;
Durabilidade: suporta mais de 100 ciclos de
lavagem.
Cores:

Branco

TNT COM ELÁSTICO
MÁSCARA BRANCA DUPLA
Tamanho: único adulto;
Cor: branco;
Caracteristicas tecnicas: confeccionadas em
duas camadas de TNT 100% Polipropileno Hidrofóbico - com gramatura de 40g/m²;
Diferencial: lavável, com elástico que garante
segurança e conforto ao usar;
Durabilidade: até 10 ciclos de lavagem.
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Preto

Linha

100% ALGODÃO (LINHA KIDS)
MÁSCARA DUPLA EM TECIDO
Tamanho: único;
Cor: liso ou estampado;
Caracteristicas tecnicas: confeccionadas em
duas camadas de tecido plano ou malha com
gramatura mínima de 160g/m²;
Diferencial: lavável, com elástico que garante
segurança e conforto ao usar;
Durabilidade: suporta mais de 100 ciclos de
lavagem.

2.

Máscaras lisas

1.

Máscaras estampadas
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ESTAMPAS
SORTIDAS

Exemplos
do modelos
estampados em
tecido lavável

SUA EMPRESA,
NOSSO MOVIMENTO,
UMA CAUSA  
Estampa Rotativa
Como contrapartida da sua parceria,
o Fashion Masks dá às máscaras a
estética do seu negócio. Com as
estampas rotativas, sua marca se faz
presente repetidas vezes em toda a
superfície do tecido.  

Embalagens
customizadas
Se negócios diferentes se
comunicam de formas únicas,
não poderia ser diferente
com o design das embalagens.
Às empresas parceiras, o
Fashion Masks oferece opções
de customização e
aplicação de marcas.

Outras aplicações
Ter um propósito social e almejar
impacto positivo não significa deixar
os detalhes de lado na confecção.
Pelo apoio, o Fashion Masks garante
sua marca em cada máscara, com
duas opções de etiqueta: costurada
em tecido ou aplicada em silk screen.

Etiqueta de tecido

Impressão silk screen

Elástico com 28 cm de comprimento
e largura mínima de 3mm

100% ALGODÃO
MÁSCARA DUPLA EM TECIDO

Dupla camada de tecido com
gramatura mínima de 80g/m²

Elástico com
28 cm comprimento/
mínimo 3mm
de largura

Recomendações gerais:
1) Tempo recomendável de uso: 2 horas ou menos
se ficar umedecida;
2) Lavar à mão, com sabão neutro, deixando de
molho por 20 minutos e passar à ferro quente
em temperatura adequada ao tecido, para uma
melhor esterilização;
3) Lavar antes de usar.
Importante: alternativa para maior proteção de
pessoas saudáveis. O produto não é um EPI ou
acessório de uso profissional.

TNT COM ELÁSTICO
MÁSCARA BRANCA DUPLA
Recomendações gerais:
1) Lavar antes de usar;
2) Lavar à mão, com sabão neutro, deixando
de molho por 20 minutos e passar à ferro, em
temperatura adequada ao tecido, para uma
melhor esterilização.
Importante: alternativa para maior proteção de
pessoas saudáveis. O produto não é um EPI ou
acessório de uso profissional.
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Máscara Dupla de Tecido Lavável
Elástico com 24 cm de comprimento e largura
mínima de 3mm

Principais a

Elástico com 24 cm de comprimento
e largura mínima de 3mm

100% ALGODÃO (LINHA KIDS)
MÁSCARA DUPLA EM TECIDO

Dupla camada

Dupla camada de tecido com
gramatura mínima de 160g/m²

Elástico com
24 cm de
comprimento e
largura mínima
de 3mm

-

Tamanh
Cor Bra
Duas ca
Laváve
Elástico

Recomenda
Recomendações gerais:
1. Lavar a
1) Tempo recomendável de uso: 2 horas ou menos
2. Lavar c
se ficar umedecida;
em tem
2) Lavar com sabão neutro, deixando de molho
por 20 minutos e passar à ferro quente em
temperatura adequada ao tecido, para uma
melhor esterilização;
Importante
3) Lavar antes de usar.
Alternativa pa
Importante: alternativa para maior proteção de
O produto nã
pessoas saudáveis. O produto não é um EPI ou
Recomendad
acessório de uso profissional.
Representação de uso

responsável;

Fabricante:
Grupo Malwe
CNPJ: 84.42
Indústria Bra
Dimensões corte lateral

A RENDA
É DELAS
Obrigado por ajudar
uma costureira.
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