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O 24tify
Jesteśmy producentem profesjonalnych akcesoriów ochronnych
– przyłbic, maseczek, osłon sklepowych i biurowych. Produkty
24tify powstają w Polsce i są wykonane z najwyższej jakości materiałów. Wszystkie produkty są przygotowane do samodzielnego
montażu bez użycia narzędzi.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

TM

Wielorazowa maseczka
ochronna 24tify
Maseczki są wykonane z neoprenu, który doskonale odprowadza wilgoć
z pary wodnej, a jednocześnie nie przepuszcza jej większych cząsteczek.
Maseczki idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szczelnie do niej
przylegają, a przy tym są niezwykle wygodne. Można nosić je nawet przez
wiele godzin, bez uczucia duszności czy dyskomfortu. Dostępne w 4 rozmiarach. Wyprodukowane w Polsce.
Materiał wykorzystany do produkcji masek nie wywija się ani nie odkształca. Jest też łatwy w pielęgnacji – po każdym użyciu wystarczy zdezynfekować maskę środkiem na bazie alkoholu lub uprać ręcznie w ciepłej
wodzie z dodatkiem środka piorącego. Maseczki bardzo szybko wysychają
i są gotowe do ponownego użycia.
Skład: poliester 85%, elastan 15%, gramatura 450g/mb.
Istnieje możliwość personalizacji nadruku na maseczkach ochronnych.

Maseczki ochronne
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Rozmiary

TM

A
B

Rozmiar

Wymiar A

Wymiar B

Dla kogo

XS

10,8 cm

11 cm

Dzieci do 5 lat

S

12,5 cm

12,5 cm

Dzieci do 10 lat

M

13,5 cm

13,5 cm

Więkoszość kobiet

L

14,5 cm

15 cm

Większość meżczyzn
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Przyłbica ochronna
z personalizowanym paskiem
Przyłbica ma na celu chronić przed drobnoustrojami roznoszonymi drogą
kropelkową. Stanowi uzupełnienie dla środków ochronnych, nie jest alternatywą dla stosowania maseczki ochronnej, rękawiczek ani dbania
o higienę. Przyłbice należy dezynfekować po każdym użyciu.
Przyłbica ochronna składa się z przezroczystej szyby wykonanej z foli PET
o grubości 0,5mm z paskiem folii fluorescencyjnej, z pięciu elementów
montażowych wykonanych z poliamidu oraz z paska polipropylenowego.
Szyba ochronna przyłbicy nie zniekształca obrazu, jest łatwa w dezynfekcji
i montażu (na klik). Dzięki temu może być łatwo odchylona bez potrzeby
zdejmowania paska. Regulowane mocowanie pozwala na dopasowanie
przyłbicy do każdego rozmiaru głowy.
Pasek umieszczony na obwodzie przyłbicy, wykonany z folii grubości
0,5mm lub 0,7mm, może być dowolnie personalizowany logotypami lub
wzorami w technologii UV LED.
Istnieje możliwość wyściełania paska gąbką pokrytą materiałem tekstylnym dla zwiększenia komfortu pracy. Koszt instalacji paska z pianki wynosi
3 pln netto/sztuka.

Rozmiary
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Przyłbice są dostępne w trzech rozmiarach dla
dzieci i dorosłych:
S

dla dzieci w wieku 4-8 lat,

M

dla dzieci w wieku 9-14 lat,

L

dla osób powyżej 15 roku

Przyłbice cennik

Cena przyłbic ze spersonalizowanym paskiem:
lub
Przyłbice personalizowane – ze znakowaniem:

od 10-99 szt = 29,75 szt/pln netto
od 100-299 szt = 27,75 szt/pln netto
od 300-999 szt = 25,75 szt/pln netto
od 1000-4999 szt = 23,75 szt/pln netto
od 5000 szt i więcej 21,75 szt/pln netto

Cena przyłbic z gładkim paskiem (bez znakowania):
lub
Przyłbice gładkie – bez znakowania:

od 10-99 szt = 24,00 szt/pln netto
od 100-299 szt = 22,00 szt/pln netto
od 300-999 szt = 20,00 szt/pln netto
od 1000 -4999 szt = 18,00 szt/pln netto
od 5000 szt i więcej 16,00 szt/pln netto
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Osłony ochronne biurowe
i sklepowe
Osłony ochronne do wykorzystania w biurach, urzędach, sklepach. Oferujemy osłony o różnych wymiarach i sposobach mocowania – stojące oraz
podwieszane.
Osłony ochronne 24tify są wykonane z wysokiej jakości tworzyw
sztucznych. Umożliwiają swobodną komunikację oraz idealną widoczność
rozmówcy, zapewniając niezbędne bezpieczeństwo osobiste. Dodatkowy
otwór pozwala na bezdotykową wymianę dokumentów. Instalacja osłony
ochronnej 24tify nie wymaga ingerencji w powierzchnię podłoża, a jej
montaż zajmuje mniej niż minutę – bez użycia narzędzi. Osłony mogą być
pakowane pojedynczo lub w paczki po 10 szt.

Osłony ochronne
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Typ A

cena: 179zł

Tworzywo: APET
Wymiary: 100 x 68 cm

m

68 cm

4m

100

13 cm

30 cm

cm

Typ B

cena: 139zł

Tworzywo: APET
m
4m

76 cm

Wymiary: 68 x 76 cm

68 c

13 cm

30 cm

m
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Typ C

cena: 187zł

Tworzywo: Plexi (PMMA)

m

4m

100 cm

Wymiary: 100 x 76 cm

13 cm

30 cm

76 c

m

Typ D

cena: 159zł

Tworzywo: APET

m

4m

100 cm

Wymiary: 100 x 61 cm

30 c

61 c

13 cm

m

m
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Osłona zwieszana

cena: 80zł

Tworzywo: PVC
Wymiary: 100 x 140 cm
mm

100 cm

0,5

140

cm

Łączniki do osłon PVC

Łącznik prosty

Łącznik kątowy

Tworzywo: Poliamid
Cena: 6zł

Tworzywo: Poliamid
Cena: 8zł

LEGACY LANDMARKS IBMT Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Maszynowa 1
55-330 BŁONIE
NIP: 9131615600

e-mail: info@24tify.pl
tel.: +48 504 214 372
www.24tify.pl

