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PG Protect  

Ochrana  proti kvapôčkovej infekcii z bezpečnostného skla s možnosťou podávacieho okienka a podpornými 
bočnými panelmi, poskytujúce optimálnu ochranu zamestnancov a zákazníkov pred pôvodcami choroby ako napr. Corona 
vírus ( Covid-19).

Ideálny pre banky, lekárne, čerpacie  stanice, trafiky, ordinácie, kancelárie, maloobchod, rokovacie miestnosti a pre každé 
pracovné miesto kde prebieha vzájomné osobné stretnutie. 

Chráňte Vašich zamestnancov a 
Vašich zákazníkov pred vírmi a 
baktériami s ochranou zo skla proti 
kvapôčkovej infekcii.

       bez DPH 
od 189,90€

Prečo práve sklo?

Účinná dezinfekcia proti Covid-19 je možná len na 
skle. Priehľadné umelé hmoty napr. akrylové sklo (ple-
xisklo, PMMA), zostávajú po ošetrení s odporúčanými  
prostriedkami  ako je 62-71% etanol a 0,1% natrium-
hypochlorid poškodené. 
Objavia sa praskliny, čo znamená, že nemôžu byť 
dodržané hygienické predpisy. 
Sklo je možné pravidelne a bezproblémovo čistiť s 
týmito chemikáliami. 

*Zdroj: Journal of Hospital Infection, Volume 104, Issue 
3, March 2020, 246-251

Optimálna ochrana
Odolné voči dezinfekčným 
prostriedkom 
Jednoduchá montáž
Odolné voči škrabancom 
Bezpečnostné sklo 
ESG EN 121 50
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UV lepená



Adresa dodania

Vaša objednávka
PG Protect 
by Petschenig glastec GmbH

Firma 

Kontaktná osoba

Ulica / číslo

Smerové číslo

Krajina

Telefón 

E-Mail
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Zvoľte si Vašu variantu

Ak máte objednávku alebo máte nejaké otázky, vyplňte formulár a ihneď nás kontaktujte:

Radi vám tiež vytvoríme prispôsobené kompletné riešenie pre Vaše potreby.

Poznámky:

..........................................................................................
Miesto, dátum                 Podpis / Pečiatka firmy

031/783 82 22 

kus  

podávacie okienko 19,90€
 (250x120 mm) 

veľkosť (š x v) Standard (700 x 900 mm)  Desk (950 x 650 mm)  
  189,90€    189,90€  
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