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Tela Suspensa Redfly
Ref.: 2595
Barreira de proteção suspensa de 680 x 980 mm,
desenhada para garantir a máxima proteção e
separação de espaços. Sem necessidade de
ferramentas, de fácil e cómoda instalação
individual.

Ideal para todo tipo de negócios e locais nos
quais se requer uma divisão de espaço segura
que facilite manter as distâncias de segurança
recomendadas. Fabricada em resistente material
PET transparente de acabamento vidro e PVC
espumado. Incorpora duas placas adesivas para
fixação ao teto com adesivo resistente e dois
ganchos extensíveis e reguláveis para a segurar,
até 140 cm.

Com design versátil para instalação na posição
horizontal ou vertical, incluindo duas bandas
independentes de cor branca para fácil
impressão do logotipo.

Fabricada em materiais ligeiros e resistentes, de
fácil desinfeção após cada utilização. De fácil
instalação manual, não requer montagem e
instala-se sem necessidada de usar nenhuma
ferramenta adicional.

Apresentação individual em bolsa de proteção e
estojo de cartão com alça de transporte. Inclui
manual de instruções.

PET/ PVC

Cores disponíveis

 001

Ver a imagem 360

https://etools.boxpromotions.com/videos/2595/360/output/2595.html


Medidas e Peso Caixa Master

Palete

Você: 100
Pacote: 100

Peso Sobre: 150 kg

Caixa de mestre

Você: 1
Alto: 70 cm /  3Largura:
cm /  100 cm / Longo:

 1.5 kgPeso:

Embalagem final

1 pc/ Caixa

Medidas e Peso Artigo

98 x 68 x cm | 700 gr.

Medidas e Embalagem



AREA 2 - parte inferior do lado B

Área máxima de impressão: 300 x 40
mm

SERIGRAFIA G (max. 4 cores )

AREA 1 - A área da face inferior

Área máxima de impressão: 300 x 40
mm

SERIGRAFIA G (max. 4 cores )

Marcação e técnicas recomendadas

Áreas e técnicas de impressão recomendadas para este artigo. Contacte-nos se as suas necessidades são outras para estudar
possíveis alternativas.

2x - G(4)


