
 Mobilne ścianki oddzielające  

 Prewencja na codzień. 
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Dla ochrony gości twojej restauracji ,baru ,kawiarnii ale i dla ochrony personelu przed zakażeniem polecamy ścianki 
oddzielające .

Ścianka składa się z dwóch stojaków aluminiowych z odpowiednimi stopami i naciągniętej między nimi tkaniny .Mogą być 
one łączone ze sobą jako moduły. Ścianki mogą być dowolnie ustawione w zależności od ilości miejsca. Są możliwe ścianki 
do kątów i małych nisz .

Stojaki aluminiowe są możliwe w trzech kolorach białym ,czarnym i ecru ,a sama ścianka może być z oknem lub nadrukowa-
na. Okno jest zrobione z pcv. W ten sposób przygotujesz swój lokal do przyjęcia gości.

 Mobilne ścianki oddzielające  

 Elementy ochronne  
 dla gości restauracji. 

Wykorzystaj ściankę nie 
tylko jako ochronę ale też 
jako reklamę!

 Ścianki 
 spersonalizowane 
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 Przegląd produktów  

Aluminiowe stojaki 

- Dostępne w kolorach białym ,czarnym i ecru.
- W zestawie czarna stopa (płyta stalowa 5 mm).

 � Stojak 1,8 m lub 1,5 m
 - Do ścianek wolnostojących.

 � Stojak modułowy 1,8 m lub 1,5 m
 - Do łączenia modułowego.

 � Stojak 1,35 m lub 1,05 m
 - Do postawienia na ławie lub stole.

Panel z tkaniny: 

- Wymiary: 1,73x1,27 m lub 1,73x0,9 m.

 � Panel przezroczysty 
 - Z dużym oknem z pcv.
 - Obszycie w czarnym kolorze.

 � Panel jednokolorowy
 - Dostępny w 12 kolorach.
 - Tunelik i obszycie w jednakowych kolorach
 

 � Personalizacja
 - Możliwość personalizacji
 - Nadruk obustronny

Na życzenie -inne wymiary -zapytaj.

 Stojak modułowy 1,8 m  Stojak 1,8 m i 1,35 m 



MASTERTENT POLSKA SP.ZO.O. 
ul. Królewiecka 147c/3 ∙ PL - 54-117 Wrocław

marek.rura@mastertent.pl ∙ +48 (0) 71 778 87 36

www.mastertent.pl

W naszym tunelu nigdy 
nie zmokniesz! Regu-
larne testy tkaniny na 
wodoodporność. 

Wodoodporny

 Innowacyjny. Wydajny. Bezpieczny.  

 Nasz wkład w walkę  
 z COVID-19. 

Jesteśmy producentem! 
Każda część namiotu 
jest wyprodukowana 
przez nas - gwarantu-
jemy szybką dostawę i 
dostępność części.

Szybciej się nie da! 
Rozkładanie bez 
narzędzi, Szybko i bez 
problemu!

Producent

Szybko rozkładany 
namiot


