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GreenFast
Antykropelkowa bariera dystansująca

Stand Alone

GreenFast

Bariera o wysokości większej niż 2000 mm z zestawem 
montażowym, która zapewnia wszystkie cechy użytkowe systemu 
GreenFast Stand Alone w niższej cenie i krótszym czasie dostawy.

• 1 panel z ramą 30 mm i stalową siatką
• 1 arkusz z 4 mm poliwęglanu z elementami mocującymi
• 2 opatentowane przez GreenFast stopy do szybkiego mocowania
• 2 podstawy stabilizujące

Zestaw może zawierać podstawy z kółkami, aby umożliwić 
łatwe zmiany położenia bariery w zależności od potrzeb 
związanych z separacją.

Antykropelkowa bariera dystansująca
Stand Alone Kit

Zestaw

Zestaw zawiera

1500

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI (mm)

PODSTAWY

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

1000

1200

PODSTAWA Z KOŁAMI
Dla prostej zmiany położenia

Praktyczny, lekki,  
łatwy w obsłudze.

Niedrogi, lekki, łatwy w obsłudze.

Bariera o wysokości ponad 2000 mm od podłoża, idealna do 
utrzymania dystansu osobistego i rozgraniczania wspólnych 
obszarów produkcyjnych.

Panel - wykonany ze stalowej ramy i 4 mm poliwęglanu -  
połączony jest opatentowanym, praktycznym 
i szybkim systemem mocowania z samonośną podstawą 
z naszego systemu GreenFast przeznaczonego dla maszyn.
 
Praktyczna i lekka bariera GreenFast Stand Alone jest 
wyposażona w szeroką podstawę zapewniającą  większą 
stabilność. Jest również dostępna w wersji na kółkach, 
która pozwala na prostą zmianę położenia bariery 
w zależności od potrzeb związanych z separacją.

Satech, który jest liderem w projektowaniu i produkcji wygrodzeń 
ochronnych dla maszyn już od 20 lat, teraz prezentuje swoje 
rozwiązania w zakresie skutecznego odseparowania i związanego 
z Covid-19 dystansu przeciwzakażeniowego dla środowisk 
przemysłowych i wspólnych przestrzeni firmowych.
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Poliwęglan +siatka
4mm

4mm
Poliwęglan

ZESTAW JEST DOSTĘPNY
W NASTĘPUJĄCYCH 
SZEROKOŚCIACH (mm)

RAMY
30 mm

KOLOR 
RAMY

KOLOR 
RAMY 1500

1000

1200

PODSTAWA BEZ KÓŁ 
Dla optymalnej stabilności

BEZPIECZEŃSTWO, NIEZAWODNOŚĆ, SZYBKI MONTAŻ



DropletGuard
Bariera dla recepcji

Praktyczny, elegancki, 
wszechstronny.
Prosty i szybki w konfiguracji DropletGuard stanowi barierę 
przeznaczoną na kontuar / ladę, oddzielającą osobę z obsługi 
od klientów, w przypadku odległości mniejszej niż jeden metr  
i konieczności ochrony przed kroplami.

DropletGuard składa się z 8 mm wycinanego laserowo, 
odpornego na ogień panela z pleksiglasu z polerowanymi 
krawędziami i dwiema stopami do szybkiego montażu. 
DropletGuard to nowoczesny i elegancki design, który 
dopasowany jest do każdego rodzaju wnętrza.

8mm
Pleksiglas
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