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NASZE WZORY

MASECZKA
profilowana premium

rozmiary od xs do l
twoja grafika



akcesorium ear saving
Stabilne mocowanie i wygoda w trakcie noszenia

• chwyt do maseczek na twarz,

noszenia maseczki

ETUI DO MASECZEK

Wygodne etui do bezpiecznego i higienicznego 
przechowywania maseczki i potrzebnych 
akcesoriów.
Może okazać się bardzo pomocne do transportu 
zapasowej sztuki lub w podróży, gdy będziemy mogli 
już zdjąć maseczkę z twarzy.

Bez problemu zmieści się w kieszeni, czy torebce.

10 cm
6 cm

1 cm

Noszenie maseczki może powodować dyskomfort 
spowodowany przecieraniem się skóry za uszami.
Zapinka do maseczki usuwa ten problem.
Idealne rozwiązanie przy wielogodzinnym 
używaniu maseczki.

Zapinki sprawiają, że noszenie masek jest dużo 
przyjemniejsze - gumka maseczki nie uciska za 
uszami oraz dopasowuje się kształtem do każdego 
indywidualnie.



Gotowe 

STAŃ

TUTAJ

UWAGA
ZANIM WEJDZIESZ UŻYJ

PŁYNU ANTYBAKTERYJNEGOZACHOWAJ ODSTĘP
UWAGAOBOWIĄZUJE NAKAZ

ZAKRYWANIA UST I NOSA

UWAGADLA BEZPIECZEŃSTWA
WYBIERZ PŁATNOŚĆ

BEZGOTÓWKOWĄ

Zakrywaj twarz
jak kichasz 

STAŃ
TUTAJ



CERTY eCo

elastyczna gumka

CERty/CERty 2.0

regulowany pasek z tworzywa 

certy CONTROL

regulowany pasek z tworzywa
ruchoma szybka

CERTY EcOMODEL:

WYMIAR SZYBKI:

CERTY/CERTY 2.0 CERTY CONTROL



modex

do tego produktu polecamy

wydruk na folii bezbarwnej



do tego produktu polecamy

wydruk na folii bezbarwnej

na biurk0

1 plexi 3mm

2

plexi 3mm

100x80 cm

3

plexi 3mm

100x80 cm

4

140x70 cm



rollup
transparent

2 m

80 85 100 120



dozowniki
Zapewnij łatwy i widoczny dostęp do 
dezynfekcji sobie i swoim 
pracownikom. Stabilna, metalowa 
podstawa sprawia, że dozownik 
można ustawić w każdym 
miejscu, nawet przed 
wejściem do budynku.

Polecamy

wydruk na pvc 



dozowniki

automatyczne
bezdotykowa dezynfekcja

Polecamy

wydruk
na stojaku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13

Każdy dozownik może być dowolnie 
zestawiony z każdym stojakiem.

*Stojak może być dowolnego koloru z palety RAL.

warianty



zawieszki

handlesign
znaków.

oznakowania

tablesign

septonix

na bazie izopropanolu.

0,5l, 1l, 5l.


