
ANTI-COVID STOJAN VŠE V JEDNOM

VÝMĚNNÉ SADY

Ekologický oboustranný stojan
umožňující aplikaci desinfekce, vyjmutí
roušky, rukavic a papírových utěrek,
včetně integrovaných odpadkových košů 
Stojan je vyroben z vlnité lepenky s následnou laminací a je
určen zejména pro dočasné použití. Vhodný pro nejrůznější
„indoorové“ společenské akce jako zasedání, konference, volby
nebo do úřadů, školských zařízení i obchodů. Stojan je dodáván
již naplněný ochrannými pomůckami i aerosolovými aplikátory
s desinfekcí s až 4 000 dávkami. Roušky a rukavice jsou
okamžitě k dispozici ve stovkách kusů a jejich pohodlné
doplňování je umožněno jednoduchým zasunutím originálních
balení do zásobníků po stranách stojanu. 

Zprovoznění spočívá pouze ve vybalení z přepravního obalu,
vysunutí košů a nasazení poutače. Poutač nabízí vysokou míru
personalizace a široké možnosti marketingového využití nebo
reklamy. 

Díky své konstrukci a použitým materiálům lze ekologicky
zlikvidovat jak samotný stojan tak i separovat jeho jednotlivé
součásti.

AEROSOLOVÝ APLIKÁTOR MOŽNOST PERSONALIZACE

Vítěz národní soutěže 
Obal roku 2020 



ANTI-COVID STOJAN VŠE V JEDNOM

Stojan včetně všech náplní (personalizovaný pouze poutač) 4 654 Kč 4 554 Kč bez poutače

Stojan včetně všech náplní (personalizovaný poutač + stojan*) 5 199 Kč

Náhradní náplň (100 ústenka + 100 ks rukavice) 1 046 Kč

Náhradní náplň 300 ml desinfekce (v balení 6 ks)       690 Kč**

Obsah stojanu:
1 ks kompletně složený stojan
200 ks vysoce kvalitních nitrilových

rukavic velikosti L 
200 ks vysoce kvalitních 3-vrstvých

ústenek
2 ks aerosolových aplikátorů 

vč. 2 x 300 ml nápní 
(slouží až k 4000 aplikacím)

2 ks role papírových utěrek

Vlastnosti:
n all-in-one řešení (vše potřebné je soustředěno do jednoho místa)
n možnost opakovaného doplňování ochrannými pomůckami
n stojan je dodáván kompletně složený v transportním přebalu
n možnost umístění stojanu do prostoru i ke stěně - oboustranné řešení
n všechny ochranné prostředky jsou certifikovány v souladu s normami

a nařízeními EU (certifikáty jsou součástí dodávky).
n plně recyklovatelné ekologické řešení z vlnité lepenky
n možnost personalizace poutače na míru zákazníka

Uvedené ceny jsou bez DPH. Při kamionové odběru (264 ks) je sleva na kus 200 Kč.

* Personalizovaný poutač, víko, dno a stříška pod aplikátory.

** Cena za balení s šesti kusy náplní. Dodací termín max. 4 týdny od objednání a odsouhlasení tiskových dat.

Uvedené ceny jsou včetně zabalení a zaslání po ČR, při vytížení plného LKW (246 ks) jsou ceny vč. dopravy do 1000 km po Evropě.
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PERSONALIZOVANÝ POUTAČ

2 x 50 ks ÚSTENEK

100 ks NITRILOVÝCH RUKAVIC

1 x VÝKLOPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ 1 x VÝKLOPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ

2 x AEROSOLOVÝ APLIKÁTOR 
DESINFEKCE - až 4000 dávek

2 ROLE PAPÍROVÝCH UTĚREK

2 x 50 ks ÚSTENEK

100 ks NITRILOVÝCH RUKAVIC

ROZMĚRY STOJANU (Š x H x V):
596 mm x 373 mm x 1306 mm

+182 mm POUTAČ

ROBUSTNÍ POLAMINOVANÁ
LEPENKOVÁ KONSTRUKCE 

S MOŽNOSTÍ OTĚRU

5 099 Kč bez poutače




