Σύστημα
Προστασίας
plexiglass

Anti-Covid19

Plexi Protector

Ιδανικό για:
Kαταστήματα λιανικής | Xώρους εστίασης | Yπηρεσίες | Γραφεία
Από τον Μάρτιο 2020 η VETA έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 7000 συστήματα
προστασίας plexiglass σε πλήθος επιχειρήσεων & μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων
σε όλη την Ελλάδα.
Μας εμπιστεύονται:

Η VETA με εμπειρία απο το 1967 στον εξοπλισμό καταστημάτων και 240 υπαλλήλους στο ανθρώπινο δυναμικό της, σχεδίασε και κατασκεύασε το σύστημα προστασίας Anti-Covid19 Plexi Protector από plexiglass και μέταλλο, ιδανικό για την
προστασία υπαλλήλων και πελατών κάθε επιχείρησης.

Το διαφανές plexiglass προσφέρει:
• Mεγάλη προστασία
• Επιτρέπει την προβολή προϊόντων πίσω από αυτό
• Επιτρέπει την ανεμπόδιστη επιτήρηση του χώρου ή του καταστήματος

9 διαφορετικές διαστάσεις
ΥχΠχΒ
112 χ 75 χ 20cm
112 χ 100 χ 30cm
112 χ 150 χ 30cm
ΥχΠχΒ
82 χ 75 χ 20cm
82 χ 100 χ 20cm
82 χ 150 χ 30cm
ΥχΠχΒ
62 χ 75 χ 20cm
62 χ 100 χ 20cm
62 χ 150 χ 30cm

Άμεση παράδοση

Εύκολη τοποθέτηση:
• Χωρίς συναρμολόγηση
• Χωρίς τρύπημα πάγκου
Ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία στις βάσεις
για στήριξη σε όλες τις επιφάνειες

Μοναδικά πλεονεκτήματα:
9 διαστάσεις και δυνατότητα εσοχής για τη διακίνηση προϊόντων διαφορετικών διαστάσεων
Ωφέλιμο ύψος προστατευτικού plexiglass από επιφάνεια πάγκου 17cm
Πάνελ από υψηλής ποιότητας διαφανές plexiglass πάχους 6mm ή 8mm
Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς την χρήση εργαλείων, χωρίς τρύπημα πάγκου
Εξαιρετικά ισχυρή ταινία στο πέλμα, για στήριξη σε όλες τις επιφάνειες
Στιβαρή κατασκευή με πλαϊνά στηρίγματα από χάλυβα και βάσεις πλάτους
20cm ή 30 cm

Ιδανική προσαρμογή
σε όλους τους χώρους!
Επιλέξτε τη διάσταση που ταιριάζει στον χώρο σας
ή παραγγείλτε το δικό σας custom προστατευτικό.

Ύψος 112cm
ΥχΠχΒ 112 χ 75 χ 20cm
Tιμή: 165€

ΥχΠχΒ 112 χ 100 χ 30cm
Tιμή: 190€

ΥχΠχΒ 112 χ 150 χ 30cm
Tιμή: 240€

ΥχΠχΒ 82 χ 75 χ 20cm
Tιμή: 160€

ΥχΠχΒ 82 χ 100 χ 20cm
Tιμή: 180€

ΥχΠχΒ 82 χ 150 χ 30cm
Tιμή: 225€

Ύψος 82cm
Ύψος 62cm
ΥχΠχΒ 62 χ 75 χ 20cm
Tιμή: 150€

ΥχΠχΒ 62 χ 100 χ 20cm
Tιμή: 170€

ΥχΠχΒ 62 χ 150 χ 30cm
Tιμή: 210€

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

www.vetasa.gr
2102400060
info@vetasa.gr

Στη VETA μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας προστατευτικό
με επιπλέον 25€ και επιλέγοντας:
• Το plexiglass να αρχίζει από την επιφάνεια του πάγκου
• Οβάλ ή τετράγωνο άνοιγμα, σε όποιο σημείο μας υποδείξετε.
• Τις ακριβείς διαστάσεις που επιθυμείτε

