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OCHRANNÝ ŠTÍT
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Ochranný štít z akrylátu (plexisklo). „Anti-covid“ akrylátový štít, ochrana do vašej organizácie.
Ochrana pre všetkých vašich zamestnancov. Cena zahŕňa logo. Ochranné štíty sú vhodné
na všetky typy prevádzok, v ktorých príde zamestnanec do styku s cudzími osobami.
Ochranné štíty pre prevádzky, lekárne, obchody, čerpacie stanice, banky a ďalšie
obchodné organizácie.

Hrúbka akrylátových štítov 5 mm  • cena zahŕňa UV potlač 
HQ UV TISK     • potlač je možné umiestniť do akejkoľvek časti štítu
      • cena je vrátane bezpečnostného otvoru na hovorenie
      • dodanie už od 24 hodín (štandardný stojan bez úprav) 
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J15A.2020.01
900 x 600 mm

1-4 ks 113,33 € 
5+ ks  105,49 €

J15A.2020.02
1200 x 900 mm

1-4 ks 187,84 € 
5+ ks  176,08 €

J15A.2020.03
1200 x 1200 mm

1-4 ks 234,90 € 
5+ ks  223,14 €



OCHRANNÝ ŠTÍT

Hrúbka akrylátových štítov 5 mm  • cena zahŕňa UV potlač 
HQ UV TISK     • potlač je možné umiestniť do akejkoľvek časti štítu
      • cena je vrátane bezpečnostného otvoru na hovorenie
      • dodanie už od 24 hodín (štandardný stojan bez úprav) 
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J15A.2020.04
600 x 900 mm

1-4 ks 113,33 € 
5+ ks  105,49 €

J15A.2020.05
650 x 1000 mm

1-4 ks  129,02 € 
5+ ks  121,57 €

J15A.2020.06
650 x 1200 mm

1-4 ks  147,06 € 
5+ ks  141,18 €



OCHRANNÝ ŠTÍT

Hrúbka akrylátových štítov 4 mm  • cena zahŕňa UV potlač 
HQ UV TISK     • potlač je možné umiestniť do akejkoľvek časti štítu
      • cena je vrátane bezpečnostného otvoru na hovorenie
      • dodanie už od 24 hodín (štandardný stojan bez úprav) 
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J15A.2020.07
750 x 800 mm

1-4 ks 93,33 € 
5+ ks  85,49 €

J15A.2020.08
750 x 1000 mm

1-4 ks 117,26 € 
5+ ks  109,80 €

J15A.2020.09
750 x 1200 mm

1-4 ks 132,94 € 
5+ ks  125,10 €



OCHRANNÝ ŠTÍT

Hrúbka akrylátových štítov 4 mm  • cena zahŕňa UV potlač 
HQ UV TISK     • potlač je možné umiestniť do akejkoľvek časti štítu
      • cena je vrátane bezpečnostného otvoru na hovorenie
      • dodanie už od 24 hodín (štandardný stojan bez úprav) 
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J15A.2020.10
600 x 900 mm

1-4 ks  101,57 € 
5+ ks  93,73 €

J15A.2020.11
900 x 1200 mm

1-4 ks  180,00 € 
5+ ks  172,16 €

J15A.2020.12
1200 x 1200 mm

1-4 ks  219,22 € 
5+ ks  211,37 €
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Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała, PL
+48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27, biznes@mpm-quality.com

Honfoglalás u. 16, 2900 Komárom, HU
Tel./Fax: +36 34 340 137, e-mail: uzlet@mpm-quality.hu

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

MPM-QUALITY Kft.

MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, Česká republika

+420 608 762 747, +420 558 441 170, obchod@mpm-quality.cz

MPM-QUALITY s.r.o.
Leg ionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

+421 32 658 75 73, +421 907 756 510, ob jednavky@mpm-quality.sk

EXPEDÍCIE OD 48 HODÍN
GLS

Všetky ceny sú uvedené bez DPH


