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Osłona na ladę  
z poliwęglanu 4mm 

100x80cm
szerokość 100, wysokość 80, głęgokość 30 cm

Zwiększ bezpieczeństwo swoich 
klientów i pracowników w miejscach 
obsługi  i punktach sprzedaży.



Osłona AntyVir
Osłona na ladę, stół lub biurko to aktualnie jeden z niezbędnych elementów 
wyposażenia miejsca pracy. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie 
dochodzi do bezpośredniego kontaktu z Klientem - w sklepach, marketach, 
bankach, recepcjach, aptekach i innych obiektach użyteczności publicznej. 
Stanowiąc barierę - osłona - zatrzymuje drobnoustroje przenoszone drogą 
kropelkową i skutecznie chroni klientów i pracowników. Wysoka przejrzystość 
nie utrudnia kontaktu wzrokowego, a szerokie wygodne wycięcie umożliwia 
bezpieczne przekazanie terminala płatniczego, zamówionego towaru czy 
dokumentów (możliwość dostosowania). Osłona została wykonana z trwałego 
i odpornego na działanie środków dezynfekujących. Poliwęglan o grubości 
4 mm (możliwość wyboru innych grubości) zapewnia osłonie stabilność, a prosty 
samodzielny montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

• Skuteczne zabezpieczanie Klienta i sprzedawcy 

• Wytrzymały i bezpieczny materiał odporny na środki dezynfekujące;

• Doskonała przezroczystość;

• Prosty samodzielny montaż - nie wymaga specjalistycznych narzędzi, 
ani klejów; 

• Możliwość idealnego dostosowania wymiarów;

• Wycięcie w dolnej części umożliwiające np. przyjmowanie wpłat;

• Ekspresowa realizacja - wysyłka nawet w 48h

• Prosty samodzielny montaż - nie wymaga specjalistycznych narzędzi, 
ani klejów. Do każdego zamówienia dołączamy instrukcję montażu. 

• Możliwość idealnego dostosowania wymiarów

• Wycięcie w dolnej części umożliwiające np. przyjmowanie wpłat

• Ekspresowa realizacja - wysyłka nawet w 48h

• Do każdego zamówienia dołączamy instrukcję montażu  
oraz wszystkie niezbędne akcesoria;

Wybierz optymalny format:
 Szerokość: od 60 do 120 cm,
 Wysokość: od 60 do 100 cm. 

Każda osłona posiada w dolnej części 
wycięcie o wymiarach ok. 30x14cm.

 
Dodatkowe akcesoria:

Znakowanie (nadruk logo, informacji o 
bezpieczeństwie itp) w technologii UV.
Folia statyczna bezklejowa (nakładana 

na zewnętrzną powierzchnię osłony) 
zapewnia prostsze użytkowanie - 

zamiast mycia wystarczy wymienić ją 
na koniec dnia na nową.
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Wykonujemy także osłony na indywidualne 
zamówienie. Zapraszamy do kontaktu! 

Przy większych zamówieniach istnieje możliwość 
negocjacji ceny.
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