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proteções balcão

separadores mesa

barreiras | portas atendimento

exterior & Horeca

| medidas standard por consulta e limitado ao stock existente
| possibilidade de adaptação à medida
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01

PE

PX

proteção em acrílico 
com e sem abertura
fácil montagem
disponível em 3 | 4 | 5 mm 
abertura 400x200 mm /outras
possibilidade de personalização

com suporte adicional em pet 
com fita cola dupla face para
fixação à superfície

proteção em acrílico 
com e sem abertura
fácil montagem
disponível em 3 | 4 | 5 mm 
abertura 400x200 mm /outras
com fita cola dupla face e furação 
para fixação à superfície atravéz de 
ligação fixa ( nao incluído)
possibilidade de personalização
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PU
proteção em acrílico 
com e sem abertura
fácil montagem
disponível em 3 | 4 | 5 mm 
abertura 400x200 mm /outras
possibilidade de personalização

com suporte adicional em pet 
com fita cola dupla face para
fixação à superfície

PUduplo
proteção em acrílico 
com abertura
fácil montagem
disponível em 3 | 4 | 5 mm 
abertura 400x200 mm /outras
possibilidade de personalização

com suporte adicional em pet 
com fita cola dupla face para
fixação à superfície

possibilidade de adição de 
furação e ferragens para conjugação
de outras dimensões
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PA
proteção em acrílico 
com abertura
fácil montagem
disponível em 3 | 4 | 5 mm 
abertura ajustável
possibilidade de personalização

com fita cola de dupla face na 
base para melhor fixação

PM
proteção em acrílico 
com e sem abertura
fácil montagem
disponível em 3 | 4 | 5 mm 
abertura 400x200 mm /outras
possibilidade de personalização

com fita cola de dupla face na 
base para melhor fixação
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PH
proteção em acrílico 
com e sem abertura
fácil montagem por encaixe
disponível em 3 | 4 | 5 mm
laterais em 5 mm 
abertura ajustável
possibilidade de personalização

com fita cola de dupla face na 
base triangular para melhor         
fixação

PPET
proteção em PET 
com e sem abertura
fácil montagem ( fornecido planificado)

abertura 400x200 mm /outras
possibilidade de personalização

com fita cola de dupla face na 
base para melhor fixação
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PMad
proteção em acrílico / PET 
com e sem abertura
fácil montagem 
Suportes em Madeira
possibilidade de personalização e 
gravação laser nos suportes de 
madeira

PPoL
proteção em policarbonato com 
frente em Pet 
com e sem abertura
fácil montagem 
possibilidade de personalização



ACESSÓRIOS
para proteções de balcão

suporte PET
com fita cola de dupla face na 
base para melhor fixação para
união à proteção e superfície

fecho L

suporte em L para fecho de 
aberturas em proteções de 
balcão

disponivel em 2 | 3 | 4 | 5 mm ou 
PET

várias medidas e personalizável
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SM1
proteção em madeira  
proteção interior em acrilico ou 
policarbonato
fácil montagem 

possibilidade de personalização 

proteção / divisória em acrilico
base em madeira / acrilico

fácil montagem e colocação de 
publicidade e/ou ementas - troca 
diária 

possibilidade de personalização
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BP1
proteção em madeira e metal  
proteção superior em acrilico | PET 

ideal para take-away e entradas de 
lojas

fácil montagem 

possibilidade de personalização

Outros modelos em atualização

consulte-nos.
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proteção em metal e policarbonato | 
acrilico

com possibilidade de fixação ao 
chão

possibilidade de montar esplanada

modular e conjugativo

fácil e rápida montagem

possibilidade de personalização 

EH2
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EH1

proteção em metal e policarbonato | 
acrilico

adequado para interior

fácil e rápida montagem

possibilidade de personalização 



proteção em madeira | policarbonato 
| acrilico

produto gift

fácil e rápida montagem

portabilidade

possibilidade de personalização 

EH4
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EH3

proteção em madeira | policarbonato 
| acrilico

produto interior

fácil e rápida montagem

portabilidade

delimitação espaços

possibilidade de personalização 
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05

dispensador de coluna

com sistema manual ou automático

possibilidade de personalização 

com | sem suporte superior para     
colocação de sinalética 

DS2
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DS1

automático | com recipiente
para colocação de desinfetante

manual

dispensador vertical em metal

com sistema manual ajustável e 
possibilidade de colocação de      
acessorios para colocação de luvas e 
papel

possibilidade de personalização 
 



coluna separadora

com sistema de fita ou cordão

com | sem suporte superior para     
colocação de sinalética 

 

DS4
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DS3

suporte de luvas para parede

em acrilico 

em metal | inox
 

 



em atualização ...

estamos             
constantemente
a desenvolver 
novos produtos 
e procurar novas 
soluções

temos soluções à 
sua medida,

CONTACTE-NOS


