
 

 

 Textiles and Production 
The Netherlands 
Auping 
 
Auping produced masks for the Dutch 
healthcare workers. They purchased a 
machine that has been placed in a 
separate room so that production can 
function properly in addition to other 
products made. They aim to make 4 
million units. 

Germany 
Trigema 
 
The Swabian clothing manufacturer 
Trigema has partially switched its 
production to mouth and nose protection 
masks. The company has already 
received orders from clinics, nursing 
homes, authorities and others. In order to 
be able to meet the demand, work is also 
done on Saturdays. 
 
Maryan Beachwear Group 
 
Instead of bikinis and swimsuits, the 
Maryan Beachwear Group switched 
production to make respirators that are 
certified according to the FFP2 standard. 

Malta 
Bortex 
 
The fine tailoring company, the Bortex 
Group, switched their local production 
facility capacity from creating fine clothes 
to creating face masks and medical 
scrubs. This has been done in order to 
support the Maltese response movement 
to COVID-19, with the items being given 
to local hospitals and clinics. 

Spain 
Casa Tarradellas 
 
Casa Tarradellas have manufactured 
protective masks using the transparent 
PET sheets they use to packages their 
pizzas. According to company sources, 
the experts have already made two 
different prototypes.  
 
1,500 units have been delivered to Osona 
socio-health centres, the Vic Hospital 
Consortium, the Hospital de la Santa 
Creu de Vic Foundation and the El Nadal 
residential centre, the Sant Josep Clinic 
and the Sant Tomás Association. Asides 
from the masks, they have also 
manufactured single-use protective 
gowns from plastic sheets and with the 
support of volunteers.   

France 
STERIMED 
 
The medium sized business specialising 
in sterile medical devices, Sterimed has 
been engaged in the health war by 
transforming its industrial site in Amélie-
les-Bains (Pyrénées-Orientales), into an 
import centre for surgical masks. In total, 
more than 15 million masks have been 
received on site and then shipped to 
secure employees of strategic 
companies, hospitals and old people’s 
home. 
 
Thuasne 
 
The European leader in textile medical 
devices has produced more than 10,000 
certified masks daily since April. With its 
historical know-how and thanks to the 
mobilisation of its teams and its 
productive tools, these masks can be 
reused up to 30 times on the condition 
that they are machine washed at 60 ° 
every day and will soon be sold in sets of 
two in pharmacies or sent to local 
authorities. 

A steril orvosi eszközökre specializálódott 
középvállalat, a Sterimed is beszállt az 
egészségügyi háborúba: 
az Amélieles-Bains-ben található ipari parkját 
műtéti maszkok import központjává alakította. 

Összességében több, mint 15 millió maszkot 
szereztek be és juttattak el a stratégiailag 
kiemelt jelentőségű vállalatok biztonsági 
személyzetének, továbbá kórházakba és 
öregek otthonaiba.

Az Európában piacvezetőnek számító textil 
orvostechnikai eszközöket gyártó cég április óta 
több, mint 10.000 maszkot gyárt naponta. 
A régmúltra visszatekintő know-how-juknak, 
mobilizálható csapataiknak és hatékony 
eszközeiknek köszönhetően ezek a maszkok 
30 alkalommal is használhatók, naponta 
60 fokon történő mosás mellett. 

A gyógyszertárak gyorsan értékesítik őket, 
illetve a helyi hatóságoknak is juttatnak belőlük.

Casa Tarradellas védőmaszkokat kezdett el 
gyártani átlátszó PET lapokból, 
amit eredetileg a pizzájuk csomagolásához 
használtak. Céges forrásaink szerint a 
szakembereik kétféle prototípust 
állítottak elő.

1500 darabot szállítottak belőlük Osona 
szociális és egészségügyi központjaiba, 
kórházakba, klinikákra és egyesületeknek. 
A maszkok mellett egyszer használatos 
védőköpenyeket is gyártanak 
műanyag lapokból 
önként jelentkezők segítségével. A varrodaként működő Bortex Csoport 

- a koronavírusra adott válaszreakcióként - 
átalakította helyi üzemkapacitásait és 
ruhák helyett arcmaszkok és orvosi műtősruhák 
készítésére rendezkedett be, 
melyeket helyi kórházaknak és 
klinikáknak juttatott.

Az Auping a holland egészségügyi dolgozók 
számára készít maszkokat. 
Egy új gép beszerzésével és 
külön helyiségben elhelyezésével 
a maszkok gyártását teljesen elkülönítették 
a normál gyártási folyamatoktól. 
4 millió maszk előállítását tűzték ki célul.

A sváb ruhagyártó vállalat, a Trigema részben 
átállt a szájat és orrot védő maszkok gyártására, 
melyeket klinikák, öregotthonok, szanatóriumok, 
hatóságok és egyéb megrendelők számára 
készít.
 
Az igények kielégítése érdekében 
a munka szombatonként is folyik.

Bikinik és fürdőruhák varrása helyett 
a Maryan Beachwear Csoport 
FFP2 maszkok gyártásába kezdett.
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