Pact Technologies Manufacturing s.r.o.

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

Výnimočná situácia si
vyžaduje výnimočné
riešenia
Súčasná situácia predstavuje veľké výzvy pre hospodárstvo a najmä pre obchod. Musíme udržiavať
starostlivosť o obyvateľstvo a zároveň chrániť zákazníkov a zamestnancov.
Akákoľvek interakcia medzi jednotlivcami sa považuje za rizikovejšie z hľadiska
prenosu ochorenia. Medzi najzraniteľnejšie oblasti práce patrí cash desk
pracovné stanice, lekárne, ambulancie, Porter aktivity a stravovanie. V záujme
ochrany našich "hrdinov každodenného života" najlepším možným spôsobom
sme upravili náš sortiment v krátkom čase a teraz vyrábame osobné ochranné
produkty pre obchod, takzvané fyzické Dištančné nástroje.

Rakúsko-slovenská spoločnosť PACT je jedným z popredných svetových odborníkov na mieste predaja. Už
viac ako 15 rokov dodávame našim zákazníkom na celom svete vizuálne merchandisingové koncepty,
produkty a reklamné displeje, predajný nábytok a riešenia Shop In Shop. Áno, my vieme, čo má mať miesto
predaja so všetkými jeho špeciálnymi funkciami a potrebami. Teraz používame tieto poznatky na pomoc
obchodu v časoch COVID-19 a aby sa vírus ďalej nešíril cez predajné miesta. V úzkej koordinácii s veľkými
maloobchodnými reťazcami vyrábame a dodávame širokú škálu fyzických Dištančných nástrojov už od
začiatku marca 2020. To zahŕňa štrukturálne a priestorové opatrenia, ako aj osobné ochranné prostriedky .

TIP:
Potrebujete špeciálny produkt – vlastný design ? Bez problémov! – kontaktujte nás
Jednotlivé produkcie vo väčších množstvách sú možné na vyžiadanie. Pošlite dopyt na marian.tomko@pactconsult.com

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

Mobilná plastová ochrana

Stena trieda „S“

Oblasti, v ktorých je blízky kontakt so zákazníkmi (vzdialenosť 1 m), sa považujú za obzvlášť rizikové, pokiaľ
ide o prenos chorôb. Tu ponúkame mobilné plexiskla tabule slúžia ako štít medzi zákazníkmi a
zamestnancami. Priehľadné štíty, známe tiež ako "Ochrana pred znečistením" alebo "Ochrana proti kašľu",
účinne chránia pred infekciou kvapôčky, sú robustné a môžu byť použité na mnohých miestach. Pevná
fixácia na existujúcom nábytku alebo pultu nie je potrebná (žiadne vŕtanie). Ľahko zostaviteľné plastové
ochranné steny sú dodávané v troch rôznych veľkostiach ( vieme vyrobiť tvar aj rozmer na želanie)
jednotlivých komponentov, môže byť zostavený rýchlo a ľahko na požadovanom mieste.
Údaje o produkte:
číslo produktu: PDT 1001 • materiál: priehľadný plast, 4 alebo 5 mm podľa aktuálnej situácie na trhu s
plastom
450 mm (šírka)
700 mm (výška)
200 mm (hĺbka)

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

Mobilná plastová ochrana

Stena trieda „M“

Oblasti, v ktorých je blízky kontakt so zákazníkmi (vzdialenosť 1 m), sa považujú za obzvlášť rizikové, pokiaľ
ide o prenos chorôb. Tu ponúkame mobilné plexiskla tabule slúžia ako štít medzi zákazníkmi a
zamestnancami. Priehľadné štíty, známe tiež ako "Ochrana pred znečistením" alebo "Ochrana proti kašľu",
účinne chránia pred infekciou kvapôčky, sú robustné a môžu byť použité na mnohých miestach. Pevná
fixácia na existujúcom nábytku alebo pultu nie je potrebná (žiadne vŕtanie). Ľahko zostaviteľné plastové
ochranné steny sú dodávané v troch rôznych veľkostiach ( vieme vyrobiť tvar aj rozmer na želanie)
jednotlivých komponentov, môže byť zostavený rýchlo a ľahko na požadovanom mieste.
Údaje o produkte:
číslo produktu: PDT 1002 • materiál: priehľadný plast, 4 alebo 5 mm podľa aktuálnej situácie na trhu s
plastom
650 mm (šírka)
700 mm (výška)
200 mm (hĺbka)

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie
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Mobilná plastová ochrana

Stena trieda „L“

Oblasti, v ktorých je blízky kontakt so zákazníkmi (vzdialenosť 1 m), sa považujú za obzvlášť rizikové, pokiaľ
ide o prenos chorôb. Tu ponúkame mobilné plexiskla tabule slúžia ako štít medzi zákazníkmi a
zamestnancami. Priehľadné štíty, známe tiež ako "Ochrana pred znečistením" alebo "Ochrana proti kašľu",
účinne chránia pred infekciou kvapôčky, sú robustné a môžu byť použité na mnohých miestach. Pevná
fixácia na existujúcom nábytku alebo pultu nie je potrebná (žiadne vŕtanie). Ľahko zostaviteľné plastové
ochranné steny sú dodávané v troch rôznych veľkostiach ( vieme vyrobiť tvar aj rozmer na želanie)
jednotlivých komponentov, môže byť zostavený rýchlo a ľahko na požadovanom mieste.
Údaje o produkte:
číslo produktu: PDT 1003 • materiál: priehľadný plast, 4 alebo 5 mm podľa aktuálnej situácie na trhu s
plastom
950 mm (šírka)
700 mm (výška)
200 mm (hĺbka)

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

Ochranný štít na tvár
Údaje o produkte:
číslo produktu: PDT 4001
materiál: termoplast (PET)
aplikácia: pre sebaochranu a externú ochranu, pre osobný
kontakt Face-to-Face-najmä vo verejnej
správe, zdravotníctve, ale aj v
maloobchode, doprave skladovaní
a ďalších činnostiach.

Ochranný štít na tvár z priehľadného plastu
chráni oči predovšetkým a je preto
nevyhnutnou
súčasťou
osobného
ochranného vybavenia. Vďaka stabilnému,
vysoko kvalitným PET materiálu sa zorné
pole udržiava bez obmedzenia. Okrem
toho, vysoký komfort nosenie zaisťuje, že
takmer všetky činnosti môžu byť
vykonávané ako obvykle. Na zabezpečenie
čo najlepšej ochrany proti infekcii by sa mal
ochranný štít tváre nosiť spolu s FFP2
maskami.

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

Značenie nielen na podlahu
s minimálnym označením vzdialenosti, ktoré držia minimálnu vzdialenosť 2 m, sa považujú za jedno z najdôležitejších
opatrení v boji proti šíreniu chorôb. Dodržiavanie je však v praxi často zložité. Táto nálepka na podlahu s minimálnou
vzdialenosťou je jednoduchý tip, ale efektívny nástroj pre stanovenie fyzického dištancovanie v obchode, pretože
čierno-žltý motív okamžite zarezonuje v očiach zákazníkov. Podlahovú fóliu môžete ľahko odstrániť v prípade potreby.

číslo produktu: PDT 3001
materiál: podlahová fólia
rozmer: 300mm

TIP:
Potrebujete špeciálny produkt – vlastný design ? Bez problémov! – kontaktujte nás
Jednotlivé produkcie vo väčších množstvách sú možné na vyžiadanie. Pošlite dopyt na
marian.tomko@pact-consult.com

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

Informačné tabule
V časoch ako tieto platí : Safety first! - Bezpečnosť na prvom mieste! V súčasnosti ide najmä o varovania a
pravidlá správania. Robustné a ľahko čistiteľné displeje môžu byť použité multifunkčne-a takmer na
akomkoľvek mieste. Vo formáte A4 na výšku je dostatok miesta na všetko dôležité, či ide o preventívne
opatrenia alebo reklamné správy.

Údaje o produkte:
číslo produktu: PDT 3003
materiál: transparentný materiál (PMMA)
formát: A4 portrét
aplikácie: vložte výtlačky papiera formátu A4;
informácie a reklamné zobrazenie z plexiskla
informuje, ale neponúka fyzickú ochranu. Preto
odporúčame ďalšie štrukturálne opatrenia (napr.
PDT 1001, PDT 1002, PDT 1003) a/alebo osobné
ochranné prostriedky (napr. PDT 4001).

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

Osobná ochrana / Produkty pre maloobchod

V mene celej našej skupiny PACT Group Vám želáme správne rozhodnutia, aby ste čo
najmenej pocítili účinky tejto celosvetovej pandémie či v súkromí, alebo v pracovnej sfére.

Dopyt / objednávka
Slovenská republika / Česká Republika
+421903456756
Ceny a množstvá podľa aktuálneho cenníka.
K dispozícii elektronicky na:
marian.tomko@pact-consult.com

bestellhotline
österreich / deutschlaND / schweiz / Italien
+43 512 344422
anfrage@pact-group.com
Preise und Mengen gemäß aktueller Preisliste.
Erhältlich per Mail unter anfrage@pact-group.com
Es gelten die AGBs der PACT Group, zu finden unter https://www.pactgroup.com/agb/

PACT Group

* Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom na vysoký dopyt, môžu existovať rozdiely vo farbe, a type
materiálu. Všetky výrobky sú ponúkané výhradne pre komerčné, alebo priemyselné aplikácie. Nie sú to
zdravotnícke pomôcky.

Dáme Vám
bezpečie

