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Szyba ochronna z pleksi 1000 x
750 mm
Cena brutto

303,96 zł

Cena netto

247,12 zł

Kod producenta

PGPWALL100x75

Producent

Słupki Hotelowe

Opis produktu
Szyba ochronna z pleksi 1000 x 750 mm
Opis produktu:
-

szyba ochronna z pleksi, grubość 3mm
transparentna szyba wykonana z pleksiglas
grubość tworzywa 3mm
konstrukcja dwustronna, przejrzysta
wymiary całkowite 1000x750x250mm
posiada podstawki, dzięki którym można łatwo ustawić na ladzie
wysokość nóżek stabilizujących 250mm

Praktyczna ochrona – szyba z pleksi

Szyba z pleksi w dobie pandemii stała się obowiązkowym punktem wyposażenia każdego sklepu, urzędu czy
innego miejsca, do którego każdego dnia przychodzi duża grupa ludzi. Akcesoria tego typu skutecznie chronią
rozmówców przed bakteriami i zarazkami. Dzięki temu, że dostępna w naszym sklepie szyba jest wykonana z
solidnego materiału, a także posiada nóżki stabilizujące, montaż i ustawienie jej na ladzie w sklepie czy recepcji
jest niezwykle proste, a cała konstrukcja jest stabilna i nie stwarza zagrożenia dla znajdujących się w jej pobliżu
osób. Z naszym produktem zarówno Twoi pracownicy, jak i klienci są skutecznie chronieni przed zarazkami, a przy
tym kontakt podczas załatwiania przez nich spraw nie jest w żaden sposób utrudniony lub zakłócony.

Szyba z pleksi na ladę – wytrzymała i lekka

Dostępna w naszej ofercie szyba z pleksi to produkt niezwykle wytrzymały, a przy tym bardzo lekki i poręczny.
Szyba została wykonana z pleksiglasu o grubości 3 milimetrów. Jej wymiary całkowite to 1000x750x250 mm.
Konstrukcja szyby jest dwustronna, ale bardzo przejrzysta – masz więc pewność, że widoczność osoby stojącej za
nią będzie doskonała i niczym niezakłócona. Decydując się na szybę z naszego sklepu masz także pewność, że
będzie ona stabilna – do zestawu dołączone są bowiem nóżki stabilizujące o wysokości 250 milimetrów. Szyba z
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pleksi to wytrzymałe i lekkie rozwiązanie chroniące Twoich pracowników i klientów przed zarazkami i bakteriami,
które są przenoszone drogą kropelkową.

Gdzie znajdzie zastosowanie szyba z pleksi

?

Pandemia wymusiła na miejscach, w których przebywa dużo osób dostosowanie warunków, tak aby były one
bezpieczne dla zdrowia każdego z nas. W sklepach, salonach piękności i miejscach użyteczności publicznej
pojawiły się specjalne szyby z pleksi, które mają za zadanie chronić znajdujących się w pomieszczeniu ludzi przed
zarazkami, które przenosimy droga kropelkową podczas rozmowy. To właśnie miejsca typu sklepy, urzędy, hotele
czy biura najczęściej montują na swoich ladach i biurkach przezroczyste szyby z pleksi na ladę.
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