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Plaques transparents a metres
Per barres de bars i taulells

Barrera anticontagi transparent fabricada en PET d’alta duresa de 2 mm. de gruix que al 
mateix temps de ser lleugera, li dóna suficient rigidesa per a mantenir-se plana i per a facili-
tar la neteja. Molt fàcil de netejar amb aigua i sabó o esprai desinfectant.
Tallada en plaques estandaritzades en vàries llargades i dues alçades, ideals per a barres de 
bars i taulells en general d’atenció al públic. Es poden fixar en altres elements ja existents o 
penjades del sostre. Es poden muntar amb la separació del taulell que es necessiti per a 
cada activitat, deixant tot el taulell lliure sense obstacles per treballar i per netejar.

TAMBÉ LES PODEM TALLAR A LES MIDES QUE ENS DEMANIN sobre comanda
PERSONALITZABLE amb vinil o gravat (no inclòs als preus).

100x60 cm. 28€

120x75 cm. 59,50€

150x60 cm. 59,50€

180x75 cm. 84€

100x75 cm.

140x60 cm. 56€

150x75 cm. 71,75€

200x60 cm. 77€

120x60 cm. 49€

140x75 cm. 68,25€

180x60 cm. 70€

200x75 cm. 92,75€

IVA i ports no inclosos

52,50€

10% Descompte per 5 unitats o més

Per cada compra superior a 100€ obsequi distintiu adhesiu d’establiment responsable
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Per cada compra superior a 100€ obsequi distintiu adhesiu d’establiment responsable

IVA i ports no inclosos10% Descompte per 5 unitats o més

Plaques transparents amb perfileria d’alumini
Per penjar a barres i taulells

Barrera anticontagi transparent fabricada en PET d’alta duresa de 2 mm. de gruix que al 
mateix temps de ser lleugera,  li dóna suficient rigidesa per a mantenir-se plana i per a faci- 
litar la neteja. Molt fàcil de netejar amb aigua i sabó o esprai desinfectant.  Muntada amb 
perfilaria d’alumini de color plata. Tallada en plaques estandaritzades en vàries llargades i 
dues alçades,  ideals per a barres de bars i taulells en general d’atenció al públic. Es poden 
penjar en altres elements ja existents o penjades del sostre. Tenen clàvies de seguretat que 
impedeixen que es puguin desprendre de la perfileria. Es poden muntar amb la separació 
del taulell que es necessiti per a cada activitat, deixant tot el taulell lliure sense obstacles 
per treballar i per netejar.

TAMBÉ LES PODEM TALLAR A LES MIDES QUE ENS DEMANIN sobre comanda
PERSONALITZABLE amb vinil o gravat (no inclòs als preus).

50x60 cm. 23,38€

80x75 cm. 42,72€

120x60 cm. 69,90€

150x75 cm. 89,37€

50x75 cm.

100x60 cm. 43,50€

120x75 cm. 81,90€

80x60 cm. 36,72€

100x75 cm. 65,50€

150x60 cm. 76,77€

27,38€
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Sistema de separadors amb suports d’acer inox.
Totalment regulable i orientable
Plaques transparents per a comerços i oficines

Barrera anticontagi composta d’un suport 
tubular vertical d’acer inoxidable regulable 
en alçada, fixat a una base d’acer              
galvanitzat que li dona pes i estabilitat. 
Mitjançant dues brides d’acer inoxidable, 
també regulables en alçada i orientació, 
fixen la placa transparent fabricada en PET 
d’alta duresa de 2 mm. de gruix que al 
mateix temps de ser lleugera,  li dóna sufi-
cient rigidesa per a mantenir-se plana i per 
a facilitar la neteja. Molt fàcil de netejar 
amb aigua i sabó o esprai desinfectant. 
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Per cada compra superior a 100€ obsequi distintiu adhesiu d’establiment responsable

Un sol suport admet una placa de fins a 100 cm. de llarga, per a més llargada es recomana 
utilitzar dos suports.

Es poden encadenar varis suports i plaques fins la longitud que es vulgui i es poden anar 
orientant segons l’itinerari que es vol marcar. La col•locació de les plaques pot ser              
reversible, tan es poden collar en posició apaïsada com vertical gràcies a la versatilitat del      
sistema.

Especialment útils en espais que es necessiti posar una separació entre persones on no es 
disposa de la suficient distància de seguretat com taules de bars, restaurants, perruqueries, 
sales d’espera, etc

PERSONALITZABLE amb vinil o gravat (no inclòs als preus).

1 suport acer inox. amb placa transparent de 80x80 cm. 262€

1 suport acer inox. amb placa transparent de 100x80 o 80x100 cm. 281€

2 suports acer inox. amb placa transparent de 150x80 o 80x150 cm. 533€

2 suports acer inox. amb placa transparent de 200x80 o 80x200 cm. 546€

1 pack de 2 brides acer inoxidable 56€

1 suport acer inoxidable complert, amb brides, sense placa transp. 227€

OPCIONAL: Base amb 4 rodes, una d’elles amb fre 63€

10% de Descompte en muntatges amb 4 suports o més IVA i ports no incl.
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Sistema modulable de mampares de sobretaula
transparents

Barrera anticontagi fabricada en PET transparent d’alta duresa de 2 mm. de gruix que al 
mateix temps de ser lleugera,  li dóna suficient rigidesa per a mantenir-se plana i per a        
facilitar la neteja. Molt fàcil de netejar amb aigua i sabó o esprai desinfectant. Sistema  
automontable i modulable que permet ampliar segons les necessitats de les taules, per un 
comensaI, dos, quatre i anar augmentant  successivament. Es poden incorporar laterals als 
finals de taula. Totalment desplaçable, sense cap tipus de fixació. 

LES FABRIQUEM  A LES MIDES QUE ENS DEMANIN, ADAPTADES A LES SEVES TAULES, 
sobre comanda. PERSONALITZABLE amb vinil o gravat (no inclòs als preus).

Per cada compra superior a 100€ obsequi distintiu adhesiu d’establiment responsable

Exemple per taules d’1 o 2 comensals, compost de:
3 pantalles de 55x55 cm 51€

Exemple per taules de 4 comensals, compost de:
1 pantalla de 100x55 cm
1 pantalla de 55x55 cm

59€

OPCIONAL: 2 laterals de 55x55 cm 34€

Exemple per taules de 6 comensals, compost de:
1 pantalla de 100x55 cm
3 pantalles de 55x55 cm

93€

OPCIONAL: 1 lateral de 55x55 cm 17€
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IVA i ports no inclosos10% Descompte per muntatges amb 5 taules o més

Exemple per taules de 8 comensals, compost de:
2 pantalles de 100x55 cm
3 pantalles de 55x55 cm

135€

OPCIONAL: 2 laterals de 55x55 cm 34€

ESQUEMA 2 COMENSALS ESQUEMA 1 COMENSAL

ESQUEMA 4 COMENSALS

ESQUEMA 6 COMENSALS

ESQUEMA 8 COMENSALS



Desinfecció i Purificació de l’Aire
Mitjançant OH (Radical Hidroxil)

Especificacions tècniques a Abant.net
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Higienitzants hidro-alcohòlics

5 litres 750 ml 200 ml 120 ml

Nº ROESP B-0480-E

Producte líquid per a la higienització de mans i tot tipus de super-
fícies sense fer-les malbé, inclús telèfons, claus, teclats, baranes...
  · Evaporació ràpida         · Sense perfum 
  · Incolor                          · Amb suavitzant per cuidar la pell

Base alcohòlica (70-80%)
PH (6,5 ±0,5)

Elimina tot tipus de virus i bacteris aeròbics en qualsevol superfície

Pulveritza sobre la superfície a tractar i s’asseca per si sol o s’hi pot 
aplicar un drap suaument

 5 formats diferents:
 · 5 litres Bidó 
 · 750 ml Spray amb pulveritzador
 · 200 ml Spray
 · 120 ml Spray

Pots trobar la Fitxa tècnica de seguretat i l’Anàlisi del 
Laboratori a Abant.net
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Higienitzants hidro-alcohòlics

5 litres 750ml

Nº ROESP B-0480-E

Producte líquid per a la higienització de mans i tot tipus d’instal·La-
cions i grans superfícies. Gres, terratzo, màrmol, parquet, ceràmica, 
mostradors...
  · Líquid         · Color rosat                 · Perfumat (Pi)  

Base aigua
PH Neutre (7 ±0,5)

Elimina tot tipus de virus i bacteris aeròbics

· Bidó de 5L
Dilueix del 2 al 10% de producte en aigua segons el grau de brutícia. 
S’aplica a la superfície i es deixa assecar.

 · Pulveritzador de 750ml
Es pulveritza el producte a la superfície, es deixar que actui i després
s’hi passa un drap per eixugar la zona. A punt per utilitzar.

Pots trobar la Fitxa tècnica de seguretat i l’Anàlisi del 
Laboratori a Abant.net
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Elements de Protecció Individual
EPIs

Ajustador mascaretes. Varis colors
Personalitzable

Pantalla buco-nasal
Personalitzable

Pantalla facial abatible
Personalitzable

Pantalla facial abatible
Professional

Gorro

Guants de nitril, vinil i de plàstic Cobresabates

Mascareta higiènica
3 Capes

Mascareta KN95-FFP2
5 Capes

Mascareta reutilitzable
Varis colors. Personalitzable
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Vinil per senyalitzar el terra. Vàries formes i mides.
Personalitzables

Cinta per senyalitza el terrar
Varis colors

Pals separadors amb cinta retràctil
Varis colors de pal i de cinta

Sistemes per desinfecció i esterilització
amb UVC

Dispensador de sabó 1 i 2 litres
LÍQUID i GEL

Tovalloletes hidro-alcohòliques
Personalitzables

Complements
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