ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PLEXI
PLEXI GLASS
GLASS
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΤΑ COVID-19
COVID-19
ΚΑΤΑ

Έτοιμα για τοποθέτηση
Χωρίς συναρμολόγηση
Χωρίς τρύπημα επίπλου
Άμεση παράδοση – παραλαβή
Ιδιαίτερες παραγγελίες
Ειδικές διαστάσεις (custom)
Παράδοση 3 – 10 ημέρες
Προστατευτικά διαφανή αυτοστήρικτα πλέξι γκλας (plexi glass) σε πολλές διαστάσεις, ελεύθερα ή
μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου (panel) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Η Dimal με συνεχή κατασκευαστική παρουσία σαράντα ετών στον εξοπλισμό καταστημάτων – οικιών
και επαγγελματικών χώρων, ανταποκρίνεται με ανταγωνιστικές τιμές στην αναγκαστική ζήτηση που
έχει προκύψει για προστατευτικά χωρίσματα από διαφανές plexi glass (plexi σαν γυαλί) κατά του
κορωνοϊού (covid-19) και παραδίδει άμεσα σε πολλές τυποποιημένες διαστάσεις με ή χωρίς πλαίσιο
αλουμινίου (panel) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: (ΥΨΟΣ) x (ΠΛΑΤΟΣ) x (ΒΑΘΟΣ)
60 x 75 x 30 cm

90 x 75 x 30 cm

120 x 75 x 30 cm

150 x 75 x 30 cm

60 x 100 x 30 cm

90 x 100 x 30 cm

120 x 100 x 30 cm

150 x 100 x 30 cm

60 x 125 x 30 cm

90 x 125 x 30 cm

120 x 125 x 30 cm

150 x 125 x 30 cm

60 x 150 x 30 cm

90 x 150 x 30 cm

120 x 150 x 30 cm

150 x 150 x 30cm

Πολλές τυποποιημένες διαστάσεις για άμεση παράδοση – παραλαβή. Εάν κάποια
από αυτές δεν ταιριάζει στο γραφείο – τον πάγκο – το ταμείο ή τη reception πίσω
από τα οποία εργάζεστε εσείς ή ο υπάλληλός σας, τότε μας στέλνετε την παραγγελία
σας στα μέτρα που θέλετε (custom).

ΤΙΜΕΣ

70€
έως 280€
Από

πλέον Φ.Π.Α.

Προδιαγραφές υλικών
1. Plexi glass (πλέξι γκλας): είναι πλαστικό, διαφανές σαν γυαλί. Παράγεται σε φύλλα (πλάκες)
διαφόρων διαστάσεων και σε διάφορα πάχη. Είναι ακίνδυνο υλικό. Εάν σπάσει δεν θρυμματίζεται
όπως το γυαλί.
2. Πλαίσιο αλουμινίου (panel) διακοσμητικό: κατασκευάζεται από βέργες μεταλλικού κράματος
αλουμινίου ειδικής μορφής (proﬁle) με αρμούς. Συρταρώνει στους αρμούς το plexi glass για
άψογη εμφάνιση – διακόσμηση του πλαισίου (panel) σε όποια διάσταση θέλετε.

Πλεονεκτήματα
1. Ασφαλής τοποθέτηση στο έπιπλο (πάγκος – ταμείο – γραφείο – reception) χωρίς εργαλεία, βίδες ή
τρύπες.
2. Δεν κρύβει τον συνομιλητή και ό,τι υπάρχει γύρω από αυτόν μέσα στον χώρο.
3. Το διαχωριστικό διαφανές plexi glass καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα και δε μένουν
κατάλοιπα πάνω σε αυτό.
4. Δεν εμποδίζει την εποπτεία του χώρου.
5. Διαμορφώνεται εύκολα σε όποια διάσταση χρειαζόμαστε.
6. Αφομοιώνεται στον χώρο και προβάλλεται ως διακοσμητικό στοιχείο.
7. Προκαλεί συναίσθημα ασφάλειας στους συναλλασσόμενους και αυτοσυγκέντρωση στο έργο που
ο καθένας επιτελεί.
8. Η ανταλλαγή αντικειμένων (προϊόντων και χρημάτων) γίνεται με μεγάλη ευκολία στο κενό που
μένει μεταξύ επιφάνειας του πάγκου και του panel.
9. Τα διαφανή προστατευτικά της Dimal με ή χωρίς πλαίσιο (panel) τοποθετούνται χωρίς να
αφήνουν κενό μεταξύ τους.
10. Τα προστατευτικά διαχωριστικά είναι ιδανική λύση για καταστήματα και υπηρεσίες, ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα (πάγκοι – reception – ταμεία – γραφεία).
11. Ιδανικά για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
12. Για όλους τους παραπάνω λόγους το προστατευτικό διαφανές plexi glass ενδεχομένως να το
χρειαζόμαστε και μετά το εμβόλιο ή την εξαφάνιση του κορωνοϊού (covid-19).

1ος ΤΥΠΟΣ

Ύψος 60cm x Πλάτος 75cm – 100cm – 125cm x Βάθος 30cm
Δυνατότητα εγκοπής στο plexi glass σ’ επαφή με την επιφάνεια του
πάγκου για εύκολη διακίνηση αντικειμένων
Διακοσμητικό αλουμίνιο μόνο στα άκρα

2ος ΤΥΠΟΣ

Ύψος 60cm x Πλάτος 75cm x Βάθος 30cm
Ύψος 90cm x Πλάτος 100cm x Βάθος 30cm
Ύψος 120cm X Πλάτος 125cm x Βάθος 30cm
Με πλαϊνό στήριγμα plexi glass

3ος ΤΥΠΟΣ

Μεγάλο κενό
προς διευκόλυνση
των συναλλαγών

Ύψος 60cm x Πλάτος 75cm x Βάθος 30cm
Ύψος 90cm x Πλάτος 100cm x Βάθος 30cm
Ύψος 120cm x Πλάτος 125cm x Βάθος 30cm

Προστατευτικά διαχωριστικά με πλαίσιο
αλουμινίου ανοδιωμένο ή βαμμένο με πούδρα.
Υλικό πληρώσεως plexi glass – γυαλί – μελαμίνη
σε διάφορα χρώματα.
Απόλυτη προστασία και διακόσμηση.

4ος ΤΥΠΟΣ

Ύψος 60cm x Πλάτος 75cm x Βάθος 30cm
Ύψος 90cm x Πλάτος 100cm x Βάθος 30cm
Ύψος 120cm x Πλάτος 125cm x Βάθος 30cm
Με πλαϊνό στήριγμα plexi glass

5ος ΤΥΠΟΣ

Προστατευτικά διαχωριστικά με πλαίσιο
αλουμινίου ανοδιωμένο ή βαμμένο με πούδρα
Υλικό πληρώσεως plexi glass – γυαλί – μελαμίνη
σε διάφορα χρώματα
Ιδανικά για εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους
Απόλυτη προστασία και διακόσμηση
Σε διάφορες διαστάσεις

6ος ΤΥΠΟΣ

Ύψος 60cm x Πλάτος 75cm x Βάθος 30cm
Ύψος 90cm x Πλάτος 100cm x Βάθος 30cm
Ύψος 120cm x Πλάτος 125cm x Βάθος 30cm

