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SMART FRAME 
CLEAR

Wolnostojąca, ozdobna rama, którą ustawisz 
na ladzie, biurku lub podłodze. 

Lekkość i brak konieczności użycia 
dodatkowych narzędzi do montażu. 

Mobilne, ale bardzo trwałe rozwiązanie, 
które pozwoli odgrodzić przestrzeń 
pomiędzy interesantami (klientami), 
a pracownikami.

Przezroczysta folia ochronna wpinana 
w ramę za pomocą gumek jest łatwa 
w czyszczeniu i prosta w wymianie.

Możliwość nadruku i wycięcia okienka.

Transparentna osłona napięta 
na ramie



Transparentne przesłony ochronne Smart Frame Clear 
Ramy Smart Frame Clear występują zarówno w formie większych, wolnostojących parawanów ochronnych (z folią lub tkaniną) jak i w formie nablatowych, 

wolnostojących osłon. Uniwersalne kolory ram (biały, czarny lub srebrny) pasują do każdego wnętrza. Smart Frame Clear pozwoli Ci szybko stworzyć stabilną barierę 
ochronną, natomiast możliwość nadruku na przezroczystej folii pomoże Ci wyodrębnić odpowiednie strefy, przekazać najważniejsze informacje dla klientów 

lub nadać Twojej osłonie również element dekoracyjny. 



SZYBY OCHRONNE, 
OSŁONY Z PLEXY

Osłona z plexy rozdziela klienta od obsługi 
zapewniając barierę ochronną dla obu stron.

Lekka, przenośna i stabilna osłona 
antywirusowa do ustawienia na lady i blaty.

Otwór w szybie pozwala na wymianę gotówki 
i dokumentów. 

Specjalnie opracowany system mocowania 
plexy pozwala łączyć ze sobą wiele modułów
i jest bardzo elegancki.

Bezbarwne szkło akrylowe



Przezroczyste szyby odgradzające na biurka i lady
Osłony ze szkła akrylowego na lady i biurka pomagają w ochronie i higienie pracowników obsługujących klientów, jednocześnie nie ograniczając widoczności obu 

stronom. Nasz prosty system szyb nablatowych został stworzony z myślą o punktach obsługi w instytucjach publicznych, aptekach, bankach czy punktach sprzedaży, 
gdzie przezroczyste bariery ochronne na ladach są wręcz niezbędne w celu ochrony pracowników oraz klientów. 



PARAWAN
MANTIS Z FOLIĄ 
OCHRONNĄ

Mobilny parawan ochronny z przezroczystą 
folią nakładaną na stelaż. 

Lekka, aluminiowa konstrukcja ścianki 
odgradzającej z wytrzymałą, wymienną folią  
PVC o gr. 0,7 mm. 

Możliwy nadruk z logotypem lub istotnymi 
informacjami dla klientów.

Możliwość wycięcia okienka do obsługi.

Wolnostojąca ścianka odgradzająca



Lekka i prosta w montażu ochronna bariera odgradzająca
Zastosuj konstrukcję ścianki Mantis do stworzenia przezroczystego ekranu ochronnego pomiędzy pracownikami i klientami. Lekkość i mobilność parawanu 

ochronnego pozwoli Ci go postawić w dowolnym miejscu: ścianki ochronne znajdą zastosowanie w biurze, ale także w recepcjach, sklepach czy w punktach 
konsultacyjnych i urzędach. Higieniczny parawan odgradzający Mantis pozwoli Ci w szybki i łatwy sposób rozdzielić strefy obsługi lub stworzyć 

dodatkową barierę w punktach obsługi klienta. 



PODWIESZANA 
FOLIA
OCHRONNA

Podwieszana, transparentna folia ochronna, 
gr 0,7 mm mocowana do zatrzaskowych, 
anodowanych profili.

Rozwiązanie ekonomiczne i łatwe 
w demontażu lub wymianie.

Montaż na linkach.
 
Możliwy nadruk z logotypem lub istotnymi 
informacjami dla klientów.

Możliwość wycięcia okienka do obsługi.

Transparentna osłona na listwach



Szybkie rozwiązania na przegrody ochronne
Podwieszane przegrody ochronne to rozwiązanie szybkie i tymczasowe, ale zastosowanie wytrzymałych materiałów i solidność wykonania pozwoli Ci korzystać z folii 

podwieszanych również w dłuższym okresie. Przezroczysta, gruba folia zapewnia bardzo dobrą widoczność, nie przeszkadzając w pełnieniu codziennych 
obowiązków na stanowisku pracy i komunikacji. Zamontowana jest pomiędzy dwoma, aluminiowymi listwami zatrzaskowymi, dzięki czemu po rozwieszeniu 

utrzymuje się w jednej płaszczyźnie. Wisząca osłona ochronna montowana jest na linkach dołączonych do zestawu. 



PARAWANY 
OCHRONNE

System oparty na konstrukcjach z rur 
aluminiowych z nakładaną folią PCV Clear.

Silne magnesy w konstrukcji każdej ścianki 
umożliwiają połączenie ze sobą ram oraz 
dowolne przestawianie modułów.

Poszycie z bezbarwnej folii PCV Clear 
może być dodatkowo zadrukowane grafiką 
informacyjną.

Ścianki magnetyczne z poszyciem 
z folii Clear - Smart Display Modular



Modułowe parawany odgradzające do rozdzielania stref 

Uniwersalność systemu Smart Display Modular pozwola na stworzenie wolnostojącej, ochronnej strefy higienicznej.
Umożliwia w prosty sposób na wygrodzenie dowolnej przestrzeni. System łączenia magnetycznego pozwala na dowolną modyfikację układów.

Poszycie z bezbarwnej folii nakłada się na konstrukcję od góry. Poszycie można czyścić oraz wymieniać w razie potrzeby. 
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