
Descriere
Vizieră proiectată pentru protecția împotriva lichidelor și a particulelor solide.
Adecvat pentru utilizări multiple: medical, grădinărit, magazine, societăți de producție etc.
A fost proiectată pentru utilizare îndelungată: ecranul este ușor și dotat cu un burete comod cu 
grosime de 5 mm în zona frontală.
Mărime reglabilă, adecvată tuturor.
Viziera este din policarbonat 0,75mm, transparentă cu vizibilitate ridicată care garantează o 
durată mai îndelungată.
Cutia conține 10 bucăți ambalate individual.

Modele:

PL1001-02   cul. ROZ

PL1001-01   cul. ALBASTRU

PL 1001     FACE SHIELD     Victoria



Modele:

PL1002-02   cul. ROZ

PL1002-01   cul. ALBASTRU

Descriere
Vizieră proiectată pentru protecția împotriva aerosolilor.
A adecvată pentru utilizare îndelungată: ecranul este ușor și dotat cu un burete comod cu grosime de 5 
mm în zona frontală.
Mărime reglabilă, adecvată tuturor.
Viziera este din PE-TG 0,5 mm, transparentă cu vizibilitate ridicată și protecție pentru urechi.
Proiectată pentru utilizare medicală unde este necesară înlocuirea zilnică a dispozitivului.
Este furnizat un kit compus din: 1 structură
10 viziere din PE-TG 0,5 mm
10 bureți frontali

PL 1002     FACE SHIELD     Veronika



Modele:

PL1003-02   cul. ROZ

PL1003-01   cul. ALBASTRU

Descriere
Mască chirurgicală proiectată pentru protecția căilor respiratorii în mediul medical și în orice 
mediu public.
Masca este un dispozitiv de protecție individuală de unică folosință, realizată din țesut nețesut 
în 3 straturi.
A se păstra în loc uscat și aerisit. Durata: 5 ani
Cutia conține 50 bucăți.

PL 1003     FACE MASK     Jessica



Descriere
Protecție pentru urechi, care ajută la slăbirea presiunii elasticelor asupra urechilor când masca este 
purtată pe perioadă îndelungată.
Mărime ajustabilă în 6 poziții și posibilitatea de a tăia partea în exces. Realizată din policarbonat de 
0,75 mm.
Personalizabilă cu adăugarea de grafică pe partea posterioară conform cerințelor dumneavoastră.

Modele:

PL1004-01   cul. TRANSPARENT

PL 1004     MASK BUCKLE     Laura



Modele:

PL1005-02    l 900 x h 700 mm

PL1005-01    l 600 x h 700 mm

PL1005-03    l 1200 x h 700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

PL1005-05   l 900 x h 700 mm
                             Cu gaură l 250 x h 100 mm

PL1005-04    l 600 x h 700 mm 
                             Cu gaură l 250 x h 100 mm

PL1005-06    l 1200 x h 700 mm
                             Cu gaură l 300 x h 100 mm

Descriere
Panou de protecție mobil din plexiglas transparent cu grosime de 2,5 mm pentru macro protecția împotriva 
aerosolilor. Simplu de montat și dezinfectat, realizat din materiale certificate adecvate instalării în locuri 
publice.
Disponibil și în versiunea cu sau fără orificiu pentru monede și documente.
Posibilitatea de a avea pereții laterali la dreapta și stânga pentru a adăuga protecție laterală protecției frontale 
deja prevăzute.
Panoul este transparent cu vizibilitate ridicată, cu posibilitatea de imprimare grafică (precum logo, fotografie, 
nume, funcție ...etc.) pe toată suprafața conform indicațiilor dumneavoastră.

Posibilitatea de personalizare a dimensiunilor (maxime 2.000 x 1.500 mm).

R E A L I Z I N G  U N I Q U E  I D E A S

R E A L I Z I N G  U N I Q U E  I D E A S

Modele con dreapta și stânga:

PL1005-08    l 900 x h 700 mm
Dreapta și stânga l 350 x h 700 mm

PL1005-07    l 600 x h 700 mm 
SDreapta și stânga l 250 x h 700 mm

PL1005-09    l 1200 x h 700 mm
Dreapta și stânga l 250 x h 700 mm

PL1005-11   l 900 x h 700 mm cu gaură l 250 x h 100 mm
Dreapta și stânga l 350 x h 700 mm

PL1005-10    l 600 x h 700 mm cu gaură l 250 x h 100 mm
Dreapta și stânga l 250 x h 700 mm

PL1005-12    l 1200 x h 700 mm cu gaură l 300 x h 100 
Dreapta și stânga l 350 x h 700 mm

PL 1005     PROTECTION WALL



LISTĂ DE PREȚURI

COD PREȚ
(VAT și livrarea 

nu incluse)

APLICABILĂ

PERSONALIZARE

NEAPLICABILĂ

PL1001-02

PL1001-01 

PL1002-02

PL1002-01

PL1003-02

PL1003-01

PL1004-01

PL1005-02

PL1005-01

PL1005-03

PL1005-05

PL1005-04

GRAFICĂ
(VAT și livrarea 

nu incluse)

PL1005-06

DIMENSIUNE

PERSONALIZARE

Dacă se aplică, a se evalua individual în funcție de dimensiune și complexitate

8,50 € /bucat

8,50 € /bucat

25,00 € /kit

25,00 € /kit

0,50 €/bucat

0,50 €/bucat

12€ /kit

36,00 €/bucat

24,00€/bucat

48,00 €/bucat

36,00 €/bucat

24,00 €/bucat

48,00 €/bucat

3,00 € /bucat

3,00 € /bucat

25,00 € /kit

25,00€ /kit

12,00 €/bucat (o parte)

10,00 €/bucat (o parte)

14,00 €/bucat (o parte)

12,00 €/bucat (o parte)

10,00 €/bucat (o parte)

14,00 €/bucat (o parte)

la cerere

la cerere

la cerere

la cerere

la cerere

la cerere

PL1005-07

PL1005-08

44,00 €/bucat

66,00 €/bucat

10,00 €/bucat (o parte)

12,00 €/bucat (o parte)

la cerere

la cerere

PL1005-09 78,00 €/bucat 14,00 €/bucat (o parte) la cerere

PL1005-10

PL1005-11

44,00 €/bucat

66,00 €/bucat

10,00 €/bucat (o parte)

12,00 €/bucat (o parte)

la cerere

la cerere

PL1005-12 78,00 €/bucat 14,00 €/bucat (o parte) la cerere
PL1005-12    l 1200 x h 700 mm cu gaură l 300 x h 100 
Dreapta și stânga l 350 x h 700 mm


