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Protegeix als altres
Protegint-te a tu mateix
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Pantalla protectora dissenyada per a negocis amb una
zona per a la caixa registradora i/o mostrador que
impliqui un contacte directe amb altres persones

Separa físicament a las persones entre sí i gràcies a

comprats, així com el pagament dels mateixos

Ideal per a estacions de servei, farmàcies, consultoris
mèdics i altres

Protecció davant de qualsevol esternut, prevé
la infecció per transmissió de gotes

Panell acrílic fàcil de netejar de 6 mm de gruix

Es pot netejar amb tot tipus de desinfectant

Pantalla protectora al
lloc de treball

Mides Codi Preu
50x85x50cm COV-ES5081
75x85x50cm COV-ES7084
85x75x50cm COV-ES8470

ACRÍLIC

PANTALLA PROTECTORA
DE SOBRETAULA

Obertura inferior de
20 cm de alçada
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Pantalla protectora amb
fixació a sostre ideal
per recepcions en serveis
sanitaris o altres

Inclou cadena per a la fixació a sostre

Ideal per a supermercats, gasolineres, farmàcies,
comerços de variada activitat, etc.

Protecció davant qualsevol esternut, prevé la
infecció per transmissió de gotes

Muntatge amb fixació de sostre (penjat)

Material acrílic fàcil de netejar (3 mm de
gruix) adequat per netejar amb desinfectants

Inclou cadena de boles de plàstic (Ø 3,2 mm,
3 m de llarg) per fixar el panell en format vertical o
horitzontal.

Mides Codi Preu
80x65cm COV-EO865 17
100x65cm COV-EO1065
120x90cm COV-EO129
150x100cm COV-EO1510

ACRÍLIC(3mm)

PANTALLA PROTECTORA
(FIXACIÓ DE SOSTRE)
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Panell informatiu
Format A3

Zona per a la fixació de
dispensadors de productes

desinfectants

Suport amb panell informatiu i safata de 32,2 x 26 x 4,4 cm

Protector anti reflectant  amb filtre UV;
Base de ferro amb coberta de plàstic, 28 x 28 cm.
(no inclou producte desinfectant ni les brides)

Suport de doble cara fàcil de netejar i panell amb dos
acabats: doble cara amb superfície vidre blanc apte
per a la escriptura amb retoladors per esborrar en sec i
superfície acrílica transparent de 5mm

blanc (peus de 56cm de longitud)

Mides panell: 150x120cm
Alçada suport:190cm

Acabat Codi Preu
Vidre blanc COV-MGW1215
Acrílic COV-MP1215

Mida Codi Preu
A3 vertical COV-SIS1500

PANELL SEPARADOR
PANELL INFORMATIU

Vidre blanc
doble cara
Magnètic

Panell acabat
acrílic

transparent
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Suports que permeten diferents combinacions gràcies al seu

Panell amb dos acabats:  doble cara amb superfície de vidre

superfície acrílic transparent de 3mm

aconseguir la configuració desitjada

Mides Codi Preu
120x90cm COV-TMGW129
120x120cm COV-TMGW1212
120x180cm COV-TMGW1218

Vidre Blanc

Mides Codi Precio
120x90cm COV-TMP129 69
120x120cm COV-TMP1212
120x180cm COV-TMP1218

Acrílic (3mm)

Mides Codi Preu
160cm altura COV-NTM160
190cm altura COV-NTM190

Peu lateral

PANELLS DE PROTECCIÓ
MODULARS

Vidre blanc
doble cara
magnètic

Panell acabat
acrílic

transparent
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amb acabat platejat

Pantalla protectora fàcil de netejar en 2
versions (acrílic de 5 mm o vidre de
seguretat de 4 mm)

2 grandàries

Es pot netejar amb qualsevol desinfectant

Protecció davant qualsevol esternut, prevé
la infecció per transmissió de gotes

Mòbil gràcies a 4 rodes amb fre

Instal·lació simple i sense complicacions

Mides Codi Preu
120x150m COV-SWG1215W 339
120x180cm COV-SWG1218W

Mides Codi Preu
120x150cm COV-SWP1215W
120x180cm COV-SWP1218W

VIDRE(4mm)ACRÍLIC(5mm)

PANELLS DE PROTECCIÓ
MÒBILS



Aquesta pantalla protectora es adequada per caixa
registradora y àrees de mostrador amb contacte
personal directe.

Separa físicament a las persones entre sí i permet
a la vegada intercanviar objectes segons cada lloc
de treball
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PANELLS DE PROTECCIÓ
DE SOBRETAULA

Ideal per estacions de servei, farmàcies, consultoris
mèdics, oficines i altres.

Intercanviar el necessari en cada lloc de treball

40cm de profunditat

Barra transversal per una millar estabilitat

Pantalla protectora en 2 versions (acrílic de 3mm
o vidre de seguretat de 4 mm)

Instal·lació simple i sense complicacions

Fàcil de netejar amb qualsevol desinfectant

Mides Codi Preu
40x65cm COV-D64G 39
60x65cm COV-D66G
80x65cm COV-D86G 47.5
100x65cm COV-D106G

Mides Codi Preu
40x65cm COV-D64P 37
60x65cm COV-D66P
80x65cm COV-D86P 43.5
100x65cm COV-D106P

VIDRE(4mm)ACRÍLIC(3mm)



ELEMENTS DE DIVISIÓ

Catenàries separadores metàl·liques amb 2m de
cinta extensible flexible acabat en negre.

Les cintes es poden personalitzar

Model Codi Preu
Columna (2u) BS0770S
Accessori a paret BS0771S

BS0771S
Accessori per paret

BS0770S


