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Obchod, administrativa, firmy, státní správa

Magnetický
ET Flexi
paravan do
rámu dveří

ET Flexi paravan je jednoduchý
a efektivní prostředek použitelný
všude tam, kde je potřeba opticky
a hygienicky rozčlenit prostor
a ochránit tak jednotlivce nebo
skupiny osob před přímým
kontaktem s okolím. Paravan
účinně brání průniku např.
kapénkové infekce do osobního
prostoru osoby, která je tímto
paravanem chráněna.
Paravan je vhodný např.
do obchodů, průmyslových
a potravinářských prostor,
kanceláří apod.

q Účinná ochrana osobního

prostoru před přímým průnikem
kapénkové infekce

q Rychlá a jednoduchá montáž
do dveřního rámu

q Možnost instalace i na nemagnetické
povrchy díky nerezovému
magnetickému komponentu
(volitelné příslušenství)

q Vynikající světelná propustnost fólie
téměř 90 %

q UV a chemicky odolný materiál,
snadná dezinfekce

q Variabilní nastavení fólie
q Možnost vnitřní i venkovní aplikace
q Skládací – možnost demontáže
a uschování pro další použití

Flexibilní zástěna
k účinné ochraně
osobního prostoru
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Použití

Fólie umístěná
do dveřního
rámu chrání
oba účastníky
a zároveň
poskytuje
prostor pro
nutný kontakt

Magnetické
uchycení na
ocelové dveřní
zárubně

Magnetické
ukotvení folie
k dveřním
zárubním
dovoluje rychle
a jednoduše
regulovat výšku
mezery a dává
tím možnost
např. k předání
balíku nebo
jiného většího
předmětu mezi
oběma osobami

Různé varianty
umístění
paravanu do
dveřního rámu

Technické detaily
Magnetický ET Flexi paravan do rámu dveří je tvořen omyvatelnou chemicky a UV odolnou průhlednou PVC fólií (viz Listina chemické odolnosti) upevněnou
v horní a dolní pozinkované liště s magnetickými terčíky, které fólii rychle a jednoduše připevní k železnému rámu dveří bez nutnosti pevné montáže. Zároveň
v případě potřeby umožňuje tento způsob instalace operativně a bez námahy změnit výšku ukotvení folie tak, aby účinně ochránila prostor a osoby za ní,
a zároveň umožnila potřebný kontakt např. při předávání dokumentů, peněz nebo jiných předmětů. V případě potřeby instalace paravanu do obložkových
zárubní nebo na jiné nemagnetické plochy (dřevo, zeď) dodáváme na vyžádání nerezový komponent „magnetická lišta“, který lze jednoduše díky speciální
samolepící podložce bezpečně přilepit na jakýkoliv nemagnetický podklad. Komponent je zároveň navržen tak, aby ho bylo možné k nemagnetickému
podkladu ještě dodatečně přišroubovat (šrouby nejsou součástí balení). Paravan se poté na takto upravený podklad nainstaluje běžným způsobem.Standardní
součástí balení je samolepící fólie s nápisem SAFE ZONE, která upozorňuje na umístění paravanu v rámu dveří. Zákazník má tedy možnost si sám zvolit,
do jaké výše nálepku na paravan nalepí. Na přání zákazníka mohou být lišty vyrobeny také z nerezu. Magnetické paravany do rámu dveří dodáváme v různých
rozměrech (viz tabulka níže). Jiné rozměry paravanu jsme schopni dodat přesně dle přání zákazníka. Paravany jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Paravany doporučujeme pravidelně dezinfikovat vhodnými dezinfekčními přípravky. Magnetický paravan lze kdykoliv demontovat, snadno složit zarolováním
do minimálního rozměru a uschovat pro další použití.

850 mm / 950 mm

850 mm

600 mm

850 mm / 950 mm

MAGNETICKÝ ET FLEXI PARAVAN DO RÁMU DVEŘÍ

BALENÍ OBSAHUJE

Technické údaje

Rozměry paravanu (mm)
Šíře paravanu (šíře dveřních zárubní)
× délka paravanu

950 (900) × 850

850 (800) × 850

Šíře paravanu (šíře dveřních zárubní)
× délka paravanu

950 (900) × 600

850 (800) × 600

• fólie upevněná v horní a dolní liště
s magnetickými terčíky
• samolepící fólie SAFE ZONE
• návod
• bezpečnostní list
Volitelné příslušenství (option):
• 2× nerezový komponent „samolepící
magnetická lišta“ pro instalaci paravanu
na nemagnetické povrchy

