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divisória de proteção  feita em acrílico

Proteja-se da infeção por gotículas da saliva ou muco ao falar, 
tossir ou espirrar com a divisória modular feita em acrílico. A 
divisória pode ser usada individualmente ou como combinação 
modular.

A divisória inclui: 
2 x base 
(314x112x3mm cada)

1 x divisória
com abertura: 320x117mm
(664x750x3mm)

3 x porções de fio de nylon
(cerca 10cm cada)

Montagem: 
1. Remova a pelicula da base e 
da divisória em ambos os lados. 

2. Encaixe a base na divisória.

[Opcional] Junte múltiplas  
divisórias com o fio de nylon.

CA-0521-66X75

divisória 66x75cm 
€109,- excl. taxas, excl. despesas de transporte

na imagem: junção de duas  
divisórias usando o fio de nylon
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A divisória pode ser usada de  
forma flexível.

Foi desenhada tanto para uso  
singular como modular e é  
apropriada para, por exemplo:

Escritórios, balcões,  
salas de reuniões, etc.

Existem três buracos em cada 
lado. Isto permite que diversas 
divisórias possam ser combinadas 
ou unidas com os fios de nylon 
fornecidos.

Graças à flexibilidade na  
conexão, as divisórias podem 
ser dispostas em qualquer 
ângulo.

Ângulos extremos são possíveis removendo 
uma ou mais bases, mas não  
recomendamos que o faça.

Esquerda: união de duas  
divisórias com o fio de nylon

Direita: fios de nylon fornecidos

A PROPÓSITO:

Tanto o design como as 
dimensões desta divisória 
foram escolhidos  
especificamente de modo  
a economizar recursos  
e a minimizar o  
desperdício.

Instruções de limpeza:

Por favor, note que a divisória nunca deve ser limpa com diluente ou 
álcool, pois isso pode causar danos.

Por favor, use apenas os produtos de limpeza que recomendamos:

   - Produtos de limpeza para acrílico (podemos fornecer-lhe tais produtos)
   - Vários detergentes para lavar louça

Poderá obter o produto apropriado para limpeza connosco, em:
office@pomberger.com

Exemplo: combinação de três divisórias

Exemplo: individual no escritório

Exemplo: combinação em sala de reuniões


