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taśmy i oznakowania buforowe

Samoprzylepne taśmy podłogowe 
i znaki podłogowe do oznakowania 
stref buforowych, kolejek i miejsc 

odkładania towarów.

20 - 60 cm

50 cm

5 cm

oznakowania 
buforowe 

podłogowe

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ!

NIE PRZEKRACZAJ LINII ZA
CH
OW
AJ
BE
ZP
IEC
ZN
Ą
OD
LE
GŁ
OŚ
Ć!Dostawco!

tu pozostaw 
towar

zamów
online

POD1 POD2

POD4

POD3

mailto:info%40elmetal.pl?subject=Sygnalizator%20antykolizyjny%20Collision%20Sentry
https://sklep.elmetal.pl/samoprzylepne-symbole-i-znaki-podlogowe.html
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w trosce o zdrowie pracowników

bariery odgrodzeniowe

Bariery, słupki i taśmy 
odgrodzeniowe do 
tworzenia kolejek i stref 
buforowych.

Ścianka odgrodzeniowa
w profilach aluminiowych 
z szybami z poliwęglanu 
to znakomite rozwiązanie 
w recepcjach i biurach 
obsługi klienta.

100 - 500 m

ścianka 
odgradzająca
w profilach

taśmy
i łańcuchy 

ogrodzeniowe

słupki z taśmami

ZA
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OW
AJ
BE
ZP
IEC
ZN
Ą
OD
LE
GŁ
OŚ
Ć!

zamów
online

minimum 1 m

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/slupki-i-bariery-ochronne.html
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tablice informacyjne

Tablice ostrzegawcze i informacyjne
dla zwiększenia poczucia odpowiedzialności za zdrowie
swoje, współpracowników oraz gości (np. dostawców)

NIE WCHODŹ

ZADZWOŃ!

NIE DOTYKAJ!

BEZ RĘKAWIC

materiały

Dostawco!
tu pozostaw 

towar

tablice informacyjne i ostrzegawcze

dibond
ALU+pe kompozyt

foLiA
sAmoprzyLepnA

foLiA
mAgnetycznA

pcv

rozmiary

841 mm
420 mm210 mm

105 mm52 mm
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A8
A6

A7

A5
A4

A3
A2

A1
A0

zamów
online

TAB1

TAB2 TAB3

TAB4 TAB5 TAB6

osłaniaj
twarz 

przy kichaniu
ZACHOWAJ
BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ

1,5 M

pamiętaj! 
zdezynfekuj

dłonie

mailto:info%40elmetal.pl?subject=Sygnalizator%20antykolizyjny%20Collision%20Sentry
https://sklep.elmetal.pl/tablice-bhp.html
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w trosce o zdrowie pracowników

tablice informacyjne

Tablice informacyjne dotyczące higieny oraz 
postępowania w razie podejrzenia choroby

materiały

dibond
ALU+pe kompozyt

foLiA
sAmoprzyLepnA

foLiA
mAgnetycznA

pcv

TAB7 TAB8

TAB9

TAB10

TAB11

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
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Powitalne tablice informacyjne 
z zasadami bezpieczeństwa 
obowiązującymi na terenie 
zakładu. 

• wiszące
• stojące
• do mocowania na obejmy

tablice powitalne

tablice informacyjne
z zasadami bezpieczeństwa 

ZASADY
beZpiecZeńStwA

zdezynfekuj
dłonie

po wejściu

osłaniaj
twarz 

przy kichaniu zachowaj
bezpieczną
odległość

1,5 m

myj dłonie 
częściej

niż zwykle

stosuj
przyłbicę 
ochronną

stosuj
maseczkę 
ochronną

używaj
rękawic 

ochronnych

dbaj
o czystość

dezynfekuj 
często używane 
powierzchnie

ZASADY
beZpiecZeńStwA

zdezynfekuj
dłonie

po wejściu

osłaniaj
twarz 

przy kichaniu zachowaj
bezpieczną
odległość

1,5 m

nie chwytaj 
klamek

bez rękawiczek

unikaj
dotykania ust, 

nosa, oczu

unikaj
tworzenia 

zgromadzeń

używaj
rękawic 

ochronnych

dbaj
o czystość

dezynfekuj 
często używane 
powierzchnie

materiały

dibond
ALU+pe kompozyt

pcv

montaż

naŚcienny

metALowe 
Słupki obejmy

ALUminiowe 
rAmki

POW1

POW2

mailto:info%40elmetal.pl?subject=Sygnalizator%20antykolizyjny%20Collision%20Sentry
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w trosce o zdrowie pracownikówtablice powitalne

tablice informacyjne
z zasadami bezpieczeństwa 

nie unikaj chwytania 
klamek

bez rękawic

nie podawaj
dłoni

na powitanie

unikaj 
pocałunkÓw
na powitanie

nie dotykaj ust, 
nosa, oczu

nie panikuj,
zachowaj 
rozsądek

nie narażaj
innych, bądŹ

odpowiedzialny

unikaj
tworzenia

zgromadzeń

tak myj ręce
częściej

niż zwykle

dezynfekuj
ręcę

osłaniaj twarz 
przy kichaniu

zachowaj
bezpieczny
dystans

stosuj
rękawice
ochronne

dbaj
o czystość

dezynfekuj
często używane 
powierzchnie

st   p
coVid-19

nie unikaj chwytania 
klamek

bez rękawic

nie podawaj
dłoni

na powitanie

unikaj 
pocałunkÓw
na powitanie

nie dotykaj 
ust, nosa, oczu

nie panikuj,
zachowaj 
rozsądek

nie narażaj
innych, bądŹ

odpowiedzialny

unikaj
tworzenia

zgromadzeń

tak myj ręce
częściej

niż zwykle

dezynfekuj
ręcę

osłaniaj twarz 
przy kichaniu

zachowaj
bezpieczny
dystans

stosuj
rękawice
ochronne

dbaj
o czystość

dezynfekuj
często używane 
powierzchnie

st   p
coVid-19

kierowco! nowe zasady bezpieczeństwa

ALUminiowe 
rAmki

potrzebujesz indywidualnego
projekty oznakowań ?? wyślij

wiadomość

*

220 cm

120 cm

POW3

POW4

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
mailto:kontakt%40elmetal.pl?subject=
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Samoprzylepne 
podłogowe oznakowania 
bezpieczeństwa kolejek.
Do zastosowania
w sklepach, aptekach, 
urzędach i punktach 
obsługi klienta.

przygotowujemy również 
indywidualne projekty oznakowań

oznakowania kolejek

potykacze informacyjne
i oznakowania podłogowe

ZA
CH

OW
AJ ODLEGŁOŚĆ

STAŃ TUTA
J

STAŃ TUTAJ!

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

ZA
CH

OW
AJ ODLEGŁOŚĆ

STAŃ TUTA
J

STAŃ TUTAJ!

ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

ZA
CH

OW
AJ ODLEGŁOŚĆ

STAŃ TUTA
J

1,5 M

ZA
CH

OW
AJODLEGŁOŚĆ

W KOLEJCE

STAŃ TUTAJ!

OK1 OK2 OK3 OK4

OK5 OK6 OK7

zamów
online

mailto:info%40elmetal.pl?subject=Sygnalizator%20antykolizyjny%20Collision%20Sentry
https://sklep.elmetal.pl/samoprzylepne-symbole-i-znaki-podlogowe.html
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w trosce o zdrowie pracowników

Potykacze informacyjne.
Również z indywidualnymi 
projektami oznakowań.

oznakowania kolejek

1,5 M

ZACHOWAJ
ODLEGŁOŚĆ

W KOLEJCE

1,5 M

ZA
CH

OW
AJ ODLEGŁOŚĆ

1,5 M

ZA
CH

OW
AJ ODLEGŁOŚĆ

30 - 50 cm

30 - 50 cm

OK8

OK9

OK10

zamów
online

POT1 POT2 POT3

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/samoprzylepne-symbole-i-znaki-podlogowe.html
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podłogowe
mobiLne

(na kółkach)

na STopkach

szybA
poliwęglanowa

• trwała
• lekka 

• łatwa w czyszczeniu

Ścianka odgrodzeniowa w profilach 
aluminiowych z szybami z poliwęglanu 
to znakomite rozwiązanie w recepcjach 
i biurach obsługi klienta.

Jesteśmy w stanie wyprodukować taką szybę 
w dowolnym wymiarze dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb.

Szyba wyprodukowana jest z profili 
aluminiowych oraz szyby wykonanej z 
przeźroczystego poliwęglanu. 
Jesteśmy w stanie wyprodukować taką 
szybę w dowolnym wymiarze dostosowaną 
do przedstawionych nam potrzeb. 

SZYBY BEZPIECZEŃSTWA

DOWOLNE WYMIARY, INDYWIDUALNE WYCENY, 
MOŻLIWY MONTAŻ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elmetal Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 49 16 

tel. 662 117 484 
tel. 604 909 919

gorzow@elmetal.pl 

Szyba wyprodukowana jest z profili 
aluminiowych oraz szyby wykonanej z 
przeźroczystego poliwęglanu. 
Jesteśmy w stanie wyprodukować taką 
szybę w dowolnym wymiarze dostosowaną 
do przedstawionych nam potrzeb. 

SZYBY BEZPIECZEŃSTWA

DOWOLNE WYMIARY, INDYWIDUALNE WYCENY, 
MOŻLIWY MONTAŻ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elmetal Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 49 16 

tel. 662 117 484 
tel. 604 909 919

gorzow@elmetal.pl 

dowolne wymiary • możliwy montaż

szyby bezpieczeństwa

bariera odgrodzeniowa
w profilach aluminiowych

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

mailto:info%40elmetal.pl?subject=Sygnalizator%20antykolizyjny%20Collision%20Sentry
https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
mailto:info%40elmetal.pl?subject=


11www.elmetal.pl | sklep.elmetal.pl | info@elmetal.pl

szyby bezpieczeństwa

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

Mobilne bariery odgrodzeniowe można również 
zastosować do oddzielenia stanowisk pracowniczych 
- szczególnie w miejscach o dużej liczbie
gęsto rozmieszczonych stanowisk.

potrzebujesz 
indywidualnego

projektu ??
wyślij

wiadomość

*

https://www.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl
mailto:info%40elmetal.pl?subject=
mailto:kontakt%40elmetal.pl?subject=

