
ET Flexi 
paravan
s konstrukcí 
pro upevnění 
k pracovní 
desce 

ET Flexi paravan je jednoduchý 
a efektivní prostředek použitelný 
všude tam, kde je potřeba 
opticky a hygienicky rozčlenit 
prostor a ochránit tak jednotlivce 
nebo skupiny osob před 
přímým kontaktem s okolím. 
Paravan účinně brání průniku 
např. kapénkové infekce 
do osobního prostoru osoby, která 
je tímto paravanem chráněna. 
Paravan je vhodný např. 
do obchodů, stánků, průmyslových 
a potravinářských prostor, 
kanceláří apod.

	q Účinná ochrana osobního 
prostoru před přímým průnikem 
kapénkové infekce

	q Rychlá a jednoduchá 
montáž/demontáž

	q Vynikající světelná propustnost fólie 
téměř 90 %

	q UV a chemicky odolný materiál, 
snadná dezinfekce

	q Variabilní nastavení výšky fólie

	q Možnost vnitřní i venkovní aplikace

	q Skládací – možnost demontáže 
a uschování pro další použití

	q Možnost spojování více 
rámů do delších konstrukcí 
a pravoúhlých tvarů

	q Dodávka se dvěma typy úchytek dle 
potřeby kotvení (do desky pomocí 
vrutů či z boku stolu)

	q Možnost dodání nadstandardního 
kovového komponentu pro instalaci 
paravanu bez nutnosti vrtání 
do stolové desky

Flexibilní zástěna 
k účinné ochraně 
osobního prostoru

NOVINKA
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Paravanová zástěna 
umožňuje sdílet s osobou 
na druhé straně paravanu 
důležité informace, 
a to nejen opticky, ale 
v případě potřeby i fyzicky, 
např. předání dokumentů

Magnetické ukotvení folie 
k bočním lištám dovoluje 
rychle a jednoduše 
regulovat výšku dolní 
mezery a dává tím 
možnost např. k předání 
balíku nebo jiného většího 
předmětu mezi oběma 
osobami

Možnost připevnění na hranu 
nebo na plochu stolové desky

Magnetické 
uchycení zástěny

Paravan z bíle 
lakovaného 

pozinkového 
plechu (vpředu) 

a pozinkového 
plechu bez 

dodatečného 
práškového 

lakování (vzadu)

Konstrukce 
paravanu 
sestavená 

do písmene L

Konstrukce paravanu lze libovolně spojovat 
a vytvářet zástěny potřebného tvaru 

Obsah balení
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Technické detaily
Základní konstrukce stolního paravanu je tvořena dvěma postranními lištami z 0,8 mm pozinkovaného plechu a omyvatelnou chemicky a UV odolnou průhlednou 
PVC fólií (viz Listina chemické odolnosti) upevněnou v horní a dolní pozinkované liště. Lišta v dolní části PVC fólie je na obou koncích opatřena silnějšími 
magnetickými terčíky, které drží fólii v požadované poloze, ale zároveň v případě potřeby umožňují flexibilní nastavení její výšky. Při úplném napnutí celé délky folie 
je výška mezery mezi stolem a dolním okrajem folie 15 cm. Konstrukce paravanu může být na přání zákazníka vyrobena také z bíle lakovaného pozinkového plechu 
(platí pouze pro boční stojny) nebo z nerezu. Konstrukce i fólie dodáváme v různých rozměrech (viz tabulka níže). Paravany jsou vhodné pro vnitřní i venkovní 
použití. Paravany doporučujeme pravidelně dezinfikovat vhodnými dezinfekčními přípravky.  Paravan lze kdykoliv demontovat a uschovat pro další použití.

BALENÍ OBSAHUJE

Rozměry paravanu (mm)

Výška (délka fólie) × šířka 1000 (850) × 1200 1000 (850) × 950 1000 (850) × 850 1000 (850) × 600 1000 (850) × 400

Výška (délka fólie) × šířka 750 (600) × 1200 750 (600) × 950 750 (600) × 850 750 (600) × 600 750 (600) × 400

• 2 postranní lišty
• fólie upevněná v horní a dolní liště
• 2 patky pro trvalé našroubování do pracovní desky
• 4 vruty pro upevnění patek do desky stolu
• 2 svěráčky pro mobilní upevnění k hraně stolu
• 8 šroubů pro upevnění postranních lišt k patkám nebo 

svěráčkům a k upevnění folie k těmto postranním lištám
• 2 plastové krytky

• 2 imbusové klíče
• návod
• bezpečnostní list 

Volitelné příslušenství (option):
• 2 ocelové základny (300 mm tl. 2 mm) s pryžovými samolepícími 

podložkami + 4 šrouby M4 umožňující instalaci paravanu 
na stolovou desku bez nutnosti použití vrutů

1200 / 950 / 850 / 
600 / 400 mm

1200 / 950 / 850 / 
600 / 400 mm
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Paravan 
přišroubovaný 
ke stolové 
desce

Paravan 
připevněný 
pomocí 
svěráčků

Paravan se 
speciálním 
komponentem 
bez nutnosti 
šroubování ke 
stolové desce
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