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Mampares de Protecció
Solucions per al COVID-19

Separadors personalitzables
Amb metacri lat ,  i  un material  perfecte per a la protecció dels seus trebal la-
dors i  dels seus cl ients ,  ens adaptem a qualsevol mida.

1

Mampares per al sector comercial
Taulel ls ,  recepcions, . . .  sobretot espais compartits per a prevenir-nos d'aques-
ta nova situació.

2

Sector hosteleria
Mampares i  separacions en gran format dissenyats especialment per a 
restauració i  hostaler ia.

3

Mides disponibles
Mides i  acabats disponibles.4



Separadors personalitzats
Metacrilat
El metacri lat ,  és un dels plàst ics d'enginyeria.  La placa d'acrí l ic s 'obté de la po-
l imerització del metacri lat de meti l  i  la presentació més freqüent que es troba en 
la indústr ia del plàst ic és en grànuls .  E ls grànuls són per al  procés d' injecció o ex-
trusió i  les plaques per a termoformat o per a mecanitzat .
Plàst ics transparents que té mil lor resistència a la intempèrie,  transparència i  
resistència al  rat l lat .



Mampares pel sector comercial 
Taulells o recepcions
És moment d’extremar les prevencions,  sobretot en comerços de cara al  públ ic ,
ús oferim mampares personal itzades per a tot t ipus de negocis ,  sobretot el  que 
més contacte tenen amb els seus cl ients ,  com perruqueries i  estètiques.



Mampares per a vehicles
públic o privat
Tenim protecció per a cotxes,  personal itzats i  s igui per a tur ismes o per a vehicles 
comercials .



Mides i materials
personalitzades i standards
Les separacions i  mampares podem fer-se tant de metacri lat com de pol icarbonat 
transparent ,  i  ja sigui de 3,  5 0 8 mm de gruix .
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