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AKRYLOWA ŚCIANKA OCHRONNA
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Ścianka wykonana z akrylu doskonała do ochrony i bezpieczeństwa Państwa firmy.
Idealna do miejsc w których następuje bezpośrednia styczność pracownika i klienta.
Znajdzie zastosowanie między innymi w aptekach, bankach, sklepach i innych miejscach. 

Grubość akrylu 5 mm   • podana cena zawiera znakowanie metodą UV
HQ UV Druk     • nadruk można umieścić w dowolnym miejscu ścianki
      • dostawa już od 48 godz. (standardowa ścianka bez
        dodatkowych poprawek i znakowania)
      • sprzedawana ścianka zawiera dodatkowo zabezpieczone
                                                                           otwory przez które swobodnie przenosi się głos 
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J15A.2020.01
900 x 600 mm

1-4 szt.     481,67 zł. 
5+ szt.     448,33 zł.

J15A.2020.02
1200 x 900 mm

1-4 szt.      798,33 zł. 
5+ szt.      748,33 zł.

J15A.2020.03
1200 x 1200 mm

1-4 szt.      998,33 zł. 
5+ szt.      948,33 zł.



AKRYLOWA ŚCIANKA OCHRONNA

Grubość akrylu 5 mm   • podana cena zawiera znakowanie metodą UV
HQ UV Druk     • nadruk można umieścić w dowolnym miejscu ścianki
      • dostawa już od 48 godz. (standardowa ścianka bez
        dodatkowych poprawek i znakowania)
      • sprzedawana ścianka zawiera dodatkowo zabezpieczone
                                                                           otwory przez które swobodnie przenosi się głos 
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J15A.2020.04
600 x 900 mm

1-4 szt.      481,67 zł. 
5+ szt.      448,33 zł.

J15A.2020.05
650 x 1000 mm

1-4 szt.      548,33 zł.
5+ szt.      516,67 zł.

J15A.2020.06
650 x 1200 mm

1-4 szt.      625,00 zł. 
5+ szt.      600,00 zł.



AKRYLOWA ŚCIANKA OCHRONNA

Grubość akrylu 4 mm   • podana cena zawiera znakowanie metodą UV
HQ UV Druk     • nadruk można umieścić w dowolnym miejscu ścianki
      • dostawa już od 48 godz. (standardowa ścianka bez
        dodatkowych poprawek i znakowania)
      • sprzedawana ścianka zawiera dodatkowo zabezpieczone
                                                                           otwory przez które swobodnie przenosi się głos
      • możliwość zakupienia metalowego łańcucha do zawieszenia
         w cenie 17,00 netto/1 m. bieżący 
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J15A.2020.07
750 x 800 mm

1-4 szt.      396,67 zł. 
5+ szt.      363,33 zł.

J15A.2020.08
750 x 1000 mm

1-4 szt.      498,33 zł. 
5+ szt.      466,67 zł.

J15A.2020.09
750 x 1200 mm

1-4 szt.      565,00 zł. 
5+ szt.      531,67 zł.
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AKRYLOWA ŚCIANKA OCHRONNA

Grubość akrylu 4 mm   • podana cena zawiera znakowanie metodą UV
HQ UV Druk     • nadruk można umieścić w dowolnym miejscu ścianki
      • dostawa już od 48 godz. (standardowa ścianka bez
        dodatkowych poprawek i znakowania)
      • sprzedawana ścianka zawiera dodatkowo zabezpieczone
                                                                           otwory przez które swobodnie przenosi się głos 

J15A.2020.10
600 x 900 mm

1-4 szt.      431,67 zł. 
5+ szt.      398,33 zł.

J15A.2020.11
900 x 1200 mm

1-4 szt.      765,00 zł. 
5+ szt.      731,67 zł.

J15A.2020.12
1200 x 1200 mm

1-4 szt.      931,67 zł. 
5+ szt.      898,33 zł.
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DOSTAWA JUŻ OD 48 GODZ

GLS

Podane ceny są cenami netto bez VAT


