
Sniper – innowacyjne imprezy integracyjne w dobie COVID19 

OSŁONY ANTYWIRUSOWE 
Z PLEXI

DOWOLNE ROZMIARY
  
 

 
Jedziemy na tym samym wózku! Pomóż pracownikom branży eventowej!

W dobie kiedy pracownicy branży eventowej są zwalniani, a największe firmy 
upadają, my się nie poddajemy.
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zw
dystansem społecznym, rozpoczęliśmy 
oddzielających Państwa pracownika od klienta.
Jest to niezbędny element wyposażenia dla komfortowej pracy osób, które mają 
bezpośredni kontakt z Państwa gośćmi.

  

Bez względu na rozmiar Waszego biurka, lady, kasy czy recepcji możemy 
dostosować dowolny rozmiar osłony
Waszymi oczekiwaniami. 
Posiadamy dwa systemy osłon: stojące i podwieszane 
Waszym przypadku podpowiedzą nasi przedstawiciele.
 
Jako bezpośredni producent, P
1 dzień przy zachowaniu konkurencyjnych cen.
 
Przykładowe rozmiary wraz z cenami:
  

Osłona stojąca

70cm x 100cm 

Osłona wisząca

imprezy integracyjne w dobie COVID19 – producent przyłbic i 
Email: info@sniper.pl 

Tel: 502 733 766 
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naprzeciw oczekiwaniom związanym z przymusowym
społecznym, rozpoczęliśmy produkcję przezroczystych osłon

oddzielających Państwa pracownika od klienta. 
Jest to niezbędny element wyposażenia dla komfortowej pracy osób, które mają 

t z Państwa gośćmi. 
  

Bez względu na rozmiar Waszego biurka, lady, kasy czy recepcji możemy 
dowolny rozmiar osłony , a także wyprofilować ją zgodnie z 

Posiadamy dwa systemy osłon: stojące i podwieszane - który będzie lepszy
Waszym przypadku podpowiedzą nasi przedstawiciele. 

Jako bezpośredni producent, Państwa zamówienie możemy zrealizować nawet w 
1 dzień przy zachowaniu konkurencyjnych cen. 

we rozmiary wraz z cenami: 

stojąca (1m2 z nóżkami – 298 pln netto)
50cm x 80cm - 119 pln netto 
70cm x 100cm - 209 pln netto 

 
wisząca (1m2 z łańcuszkami 210 pln netto)

50cm x 80cm - 84 pln netto 
70cm x 100cm 147 pln netto 

przyłbic i osłon z plexi 
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