ALUMÍNIUM MEGOLDÁSOK
A TÁVOLSÁGTARTÁS
IDEJÉN!

Minden területen szükséges az
alkalmazkodás!
Az új szabályozások betartása érdekében
a távolság megtartására új, védelmet nyújtó
elválasztó elemeket kínálunk. A gyártó Comhan
szeret együtt gondolkodni az ügyfeleivel, így az új
alumínium rendszerek gyorsan és egyszerűen
elkészíthetők. A letisztult és stílusos megjelenésű
elemek bárhol alkalmazhatók, reklám felületként is
funkcionálnak.

EZEK A RENDSZEREK MÁR ELÉRHETŐK
A VINK-NÉL!
6,1 vagy 3,05 méteres hosszban szállítjuk, ezen
méreteken belül az Ön igényei szerinti méretre is
szabjuk. Választható szabadon álló, vagy guruló
kivitelben.

KERESSE ÜZLETKÖTŐJÉT
A VINKNÉL

VÉDŐPAJZSOK

Square Fix profil rendszer

Nem mindig könnyű a megfelelő (kb. 2 méter)
távolság megtartása. A pénztárnál, egy
találkozón, a pultnál, vagy munka közben egy
kisebb terű irodában kihívást jelent. Ezekben
a terekben alapvető fontosságú az elválasztók,
védőablakok elhelyezése.
Ezekkel a könnyen szerelhető alumínium
rendszerekkel gyorsan megoldható a védelem
kialakítása.

Terrace 50 profil rendszer
Terrace 75 profil rendszer
T-Flex profil rendszer
Kéder-profilok és kábel-kiegészítők
(a táblák rögzítése érdekében)
Az elválasztó rendszerek bárhol, bármikor tökéletes
megoldást nyújtanak. Könnyűek, mutatósak,
robusztusok, ugyanakkor könnyen mozgathatók.
Hosszabb vagy rövidebb időtartamra is
telepíthetők.
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ALUMÍNIUM MEGOLDÁSOK
A TÁVOLSÁGTARTÁS
IDEJÉN!

Többféle azonnali megoldás
a SquareFix®-el
Egyenes vágású profilok
Alkatrészek összeszerelése könnyedén
megoldható műanyag kalapáccsal
Nincs szükség további rögzítésre
Plexi, SAN, polikarbonát, Dibond vagy habos
pvc panelek rögzítése ORABOND 1397PP
kétoldalas ragasztóval és a térelválasztó
máris használatra kész!

KERESSE ÜZLETKÖTŐJÉT
A VINKNÉL

Fertőtlenítő oszlopok
Rendkívül fontos a kezünk rendszeres mosása
és fertőtlenítése, különösen olyan helyeken,
ahol sokan fordulnak meg a nap folyamán.
Ennek megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
érdekében ezekre a helyekre fertőtlenítő oszlopok
kihelyezése szükséges.
Alumínium rendszereinkkel könnyedén robusztus
oszlopokat állíthat össze. Ezeket fertőtlenítő
oszlopként lehet használni irodákban,
szupermarketekben, üzletekben és más hasonló
helyeken.
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