


w pracy

w miejscach publicznych
i ogólnodostępnych

w transporcie krajowym 
i międzynarodowym

w placówkach 
edukacyjnych
i oświatowych

w kontaktach międzyludzkich
w urzędach i placówkach 
handlowo-usługowych

niezbędne 
w codziennym życiu
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w placówkach 
edukacyjnych
i oświatowych

miejsca zastosowania osłon ochronnych MemoBe

zalety stosowania osłon
ochrona przed wirusami, zachowanie dystansu międzyludzkiego:
bezpieczeństwo
• pracowników w miejscu pracy, klientów, pacjentów, 
• w punktach obsługi placówek handlowo-usługowych, 
• w placówkach edukacyjnych, 
• w służbie zdrowia

przechwytywanie 
i zapobieganie

rozprzestrzenianiu się 
bakterii i wirusów

przenoszonych 
drogą kropelkową

egzekwowanie wymagań 
dotyczących zachowania 

dystansu fizycznego

rezygnacja 
z wielogodzinnego
noszenia maseczki

open space sale konferencyjne
ciągi komunikacyjne,

obszary wspólne, poczekalnie

a także: przestrzeń publiczna, sklepy (stanowiska kasowe, lady, punkty informacyjne), transport publiczny, budownictwo, fabryki, 
przychodnie/szpitale/gabinety lekarskie/rejestracje, placówki edukacyjne/szkoły/przedszkola/wyższe uczelnie, restauracje/puby, 
turystyka/podróże, urzędy, biura księgowe, hole/ciągi komunikacyjne/poczekalnie/korytarze, windy, apteki, banki, stacje benzynowe, 
kina, balkony, fryzjer/kosmetyczka, itp.
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Pełnią funkcję ścianki działowej ustawianej na biurku lub na ladzie                      
w biurze, na recepcji, w aptece, w szpitalu, w banku, na poczcie,                            
w gabinecie lekarskim lub w innych punktach handlowo-usługowych oraz 
w szkołach i placówkach oświatowych

OSŁONY NABIURKOWE

JAKĄ OSŁONĄ KUPIĆ? NA CO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ PRZY WYBORZE OSŁONY?
1. dostosować najbardziej bezpieczną opcję ustawienia i rodzaj osłony 
dla własnej przestrzeni pracy, jednocześnie nie zapominając o pozostałych 
użytkownikach
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szczególnie dobrze sprawdzają jako ścianki rozdzielające strefy 
oczekiwania w poczekalniach, holach, korytarzach jak również 
w miejscu pracy w biurze szczególnie biurach typu open space,  
w urzędach, w fabrykach oraz w szkołach i innych placówkach 
edukacyjnych i oświatowych 

OSŁONY PODŁOGOWE
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Podwieszone na granicy kontaktu pracownik/klient są doskonałym 
separatorem i sprawdzają się na stanowiskach kasowych,                                 
w miejscach obsługi klienta, w aptece, w banku, na stacji 
benzynowej i w wielu innych punktach usługowo-handlowych oraz 
w punktach informacyjnych lub na recepcji 

OSŁONY PODWIESZANE

2. wymiar osłony, który musi uwzględniać strefę oddychania użytkowników  i odzwierciedlać 
ich postawę (siedzącą, stojącą lub obie jednocześnie); wysokość ścianki musi być większa niż 
najwyższy stojący użytkownik, a szerokość powinna być dostosowana najlepiej do szerokości 
biurka tak, aby zamknąć wolną przestrzeń wokół siebie

3. wolna przestrzeń/otwór, dzięki której można swobodnie przekazywać dokumenty i inne 
przedmioty; wskazane jest, aby otwór pozostawał jak najmniejszy i był umiejscowiony z boku 
poza strefą oddechu użytkowników osłony

4. regulacja wysokości, która pozwala na dostosowanie wolnej przestrzeni między biurkiem, 
a osłoną do indywidualnych potrzeb użytkownika

5. stabilność osłony, gdzie należy zwrócić uwagę, czy osłona posiada dodatkowe podstawki, 
np. samoprzylepne, które pełnią rolę stabilizatora i utrzymują osłonę w określonym miejscu 
bez przemieszczania się  

6. funkcjonalność osłony związana z możliwością pisania po niej markerami i zawieszaniem 
kartek za pomocą magnesów

7. wielomodułowy system, który pozwala na rozbudowę osłon o kolejne ścianki w szeregu 
lub pod różnymi kątami; daje możliwość łączenia osłon zarówno wykonanych z pleksi jak              
i osłon dwustronnie korkowych lub suchościeralnych magnetycznych

8. ułożenie osłon na biurku w taki sposób, aby zachować dystans fizyczny dostosowany do 
aktualnych wytycznych i zaleceń

9. sposób czyszczenia, który uzależniony jest od zastosowanego materiału; pleksi czyścimy 
wyłącznie za pomocą wody z płynem lub mydłem, a szkło hartowane, które czyścimy 
dodatkowo płynami na bazie alkoholu; przestrzeń i osłony wokół użytkownika traktujemy 
jako teren zanieczyszczony, dlatego regularne czyszczenie i dezynfekcja są obowiązkowe, aby 
utrzymać czystość i higienę miejsca pracy  
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• bardzo lekkie
• łatwe w montażu z możliwością szybkiego przeniesienia w inne miejsce 
lub zmiany układu dzięki systemowi wielomodułowemu ścianek; 
• stabilne dzięki zastosowaniu podstawek samoprzylepnych

zalecenia: 
• nie wskazane jest sąsiedztwo wysokich temperatur generowanych, 
np. przez serwery, kaloryfery, piecyki grzewcze z tego względu, że pleksi 
może ulec zniekształceniu i przebarwieniu; 
• czyszczenie wyłącznie wodą z płynem lub mydłem za pomocą miękkiej 
ściereczki, gdyż działanie innych silnych środków czyszczących, np. na 
bazie alkoholu spowodują uszkodzenie powierzchni i jej matowienie
• pisanie markerami kredowymi wyłącznie na bazie wody

OSŁONY Z PLEKSI

JAKI MATERIAŁ WYBRAĆ, ABY W JAK 
NAJLEPSZY SPOSÓB DOSTOSOWAĆ 
OSŁONĘ DLA WŁASNYCH POTRZEB?
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• trwałe i bezpieczne szkło hartowane o grubości 4 mm 
• łatwe w montażu z możliwością szybkiego przeniesienia w inne      
miejsce 
• odporność na wysokie temperatury daje możliwość montażu                    
w miejscach, gdzie panuje podwyższona temperatura powietrza, np. ze 
względu na działanie urządzeń grzewczych lub serwerów
• stabilne dzięki zastosowaniu podstawy antypoślizgowej z dodatkową 
podstawką samoprzylepną
• możliwość pisania markerami kredowymi lub suchościeralnymi; 
• biodegradowalność szkła
• produkt do użytku wieloletniego

OSŁONY ZE SZKŁA
HARTOWANEGO
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• rozszerzona funkcjonalność ścianki, która nie tylko chroni przed rozprzestrzenianiem się bakterii i wirusów, ale daje również możliwość 
dyskretnej osłony i działa jako ścianka wygłuszająca i ograniczająca hałas zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczenia;
• dodatkowym atutem jest możliwość wykorzystania powierzchni jako tablicy korkowej na której można umieszczać kartki z zapiskami 
i innymi informacjami za pomocą pinezek;
• projekt konstrukcji umożliwia ustawienie jednej osłony jak i rozbudowę wielu modułów w szeregu lub pod różnymi kątami;
• konstrukcja metalowa pozwala również na regulację wysokości osłony.  

OSŁONY KORKOWE

• ścianka, która nie tylko chroni przed rozprzestrzenianiem się bakterii i wirusów, ale daje również możliwość 
dyskretnej osłony i działa jako ścianka wygłuszająca i ograniczająca hałas zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz 
pomieszczenia; 
• dodatkowym atutem jest możliwość wykorzystania powierzchni jako tablicy suchościeralnej magnetycznej 
przeznaczonej do pisania markerami oraz zawieszania kartek z zapiskami za pomocą magnesów; 
• projekt konstrukcji umożliwia ustawienie jednej osłony jak i rozbudowę wielu modułów w szeregu lub pod 
różnymi kątami; 
• konstrukcja metalowa pozwala również na regulację wysokości osłony.

OSŁONY SUCHOŚCIERALNE MAGNETYCZNE
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szeroki wachlarz rozwiązań dla Twojego bezpieczeństwa

Bądź Bezpieczny


