
MATY BEZPIECZNEGO ODSTĘPU 

Maty podłogowe do luźnego ułożenia promujące zachowanie dystansu, 
dostępne w standardowych rozmiarach i wzorach oraz na specjalne zamówienie.

Komunikacja zachowania bezpiecznego dystansu by ograniczyć 
rozprzestrzenianie się koronawirusa
• proste, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie by pokazać dbałość o zdrowie 

i bezpieczeństwo
• drukowane cyfrowo dla doskonałego odwzorowania kolorów i wzorów
• płaskie wyprofilowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia
• można prać w pralkach automatycznych w 30°C
• winylowe podłoże utrzymuje maty na miejscu, mogą być one jednak 

prane i przenoszone do innej lokalizacji (w przeciwieństwie do naklejek 
podłogowych) 

• wysokość produktu: 6 mm
• wymiary: 0,65 x 2 m
• maty w wersji angielskiej: brak MOQ
• maty w wersji polskiej: MOQ - 42 szt.

 czas dostawy: 3 tygodnie 

Zachowaj dystans
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Ekonomiczne rozwiązanie do krótkotrwałych zastosowań
Taśma ostrzegawcza 766 i do znakowania 764
• 50 mm x 33 m, żółto-czarna
• dostępna także w innych kolorach i rozmiarach
• łatwe użycie
 czas dostawy: 18 dni roboczych     MOQ: 24 rolki

Intensywne kolory i długotrwałe zastosowanie
Taśma winylowa 5702, 471
• 50 mm x 33 m, żółto-czarna
• dostępna także w innych kolorach i rozmiarach
• łatwe użycie i czyste usuwanie z powierzchni
 czas dostawy: 6 dni roboczych     MOQ: 24 rolki 

Zabezpieczenie antypoślizgowe, odporne na środki chemiczne 
Safety WalkTM 613 Taśma antypoślizgowa
• 50 mm x 33 m, żółto-czarna
• dostępna także w innych kolorach i rozmiarach
• łatwe użycie i czyste usuwanie z powierzchni
 czas dostawy: 18 dni roboczych     MOQ: 1 rolka 

 GRAFIKI PODŁOGOWE

• Folia graficzna IJ40-10R - biała, błyszcząca z usuwalnym klejem 
- 1372 mm x 50 m

 czas dostawy: 6 dni roboczych     MOQ: 1 rolka 

• Laminat do grafik podłogowych 3645 
- 1372 mm x 50 m, bezbarwny

 czas dostawy: 6 dni roboczych     MOQ: 1 rolka  

• łatwy do aplikacji i usunięcia z różnych podłoży
• materiał antypoślizgowy, odporny na środki chemiczne
• doskonała stabilność koloru, niezawodna trwałość

 TAŚMY DO ZNAKOWANIA

Mocne, szybkie i łatwe łączenie

• Taśma 5952F 
- 19 mm x 11 m, czarna 
- VHB dla malowanych powierzchni.

 czas dostawy: 6 dni roboczych     MOQ: 4 rolki 

• Taśma 4910F 
- 19 mm x 11 m, przezroczysta 
- VHB dla przezroczystych powierzchni

 czas dostawy: 6 dni roboczych     MOQ: 4 rolki 

• Rzep przemysłowy SJ354D/SJ3540 
- 2 x 25 mm x 5 m, czarny

 czas dostawy: 6 dni roboczych     MOQ: 1 rolka 

Taśmy i rzepy dostępne także w innych rozmiarach.

 PRZEGRODY BEZPIECZEŃSTWA
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Naklejka BHP ‘UMYJ RĘCE‘ 
Naklejka przypominająca o konieczności regularnego mycia rąk. 
Wykonana z trwałej folii samoprzylepnej zadrukowanej w technologii 
UV. Odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie. 
Wersja podłogowa pokryta laminatem antypolizgowym klasy R9.

• 200 x 100 mm

• 300 x 150 mm

• 400 x 200 mm

• 200 x 100 mm (podłogowa)

• 300 x 150 mm (podłogowa)

• 400 x 200 mm (podłogowa)

 czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych* 

 dostępne kolory: 

Naklejka ‘DEZYNFEKUJ RĘCE‘ 
Naklejka przypominająca o koniecznoci regularnej dezynfekcji rąk. 
Wykonana z trwałej folii samoprzylepnej zadrukowanej w technologii 
UV. Odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie. 
Wersja podłogowa pokryta laminatem antypolizgowym klasy R9.

• 300 x 100 mm

• 450 x 150 mm

• 600 x 200 mm

• 300 x 100 mm (podłogowa)

• 450 x 150 mm (podłogowa)

• 600 x 200 mm (podłogowa)

 czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych* 

 dostępne kolory: 

Naklejka BHP ‘PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK‘ 
Naklejka informująca o miejscu, w którym znajduje się płyn do 
dezynfekcji. Wykonana z trwałej folii samoprzylepnej zadrukowanej 
w technologii UV. Odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie. 
Wersja podłogowa pokryta laminatem antypolizgowym klasy R9.

• 200 x 100 mm

• 300 x 150 mm

• 400 x 200 mm

• 200 x 100 mm (podłogowa)

• 300 x 150 mm (podłogowa)

• 400 x 200 mm (podłogowa)

 czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych* 

 dostępne kolory: 
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Naklejka podłogowa ‘ZACHOWAJ ODSTĘP’ okrągła
Naklejka ZACHOWAJ ODSTĘP sprawdzi się doskonale na każdej 
gładkiej powierzchni.

• średnica: 300 mm

 czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych* 

 dostępne kolory: 

Plakat ‘MYJ RĘCE’ / ‘ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ’
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników.
Plakaty informacyjne:
• ‘ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ’
• ‘MYJ RĘCE’
Możliwość umieszczenia logo.

• format: A0

• format: A1

• format: A2

 czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych* 

 dostępne kolory: 

Naklejka ‘ZACHOWAJ ODSTĘP’ prostokątna
Naklejka przypominająca o konieczności zachowania bezpiecznego odstępu. 
Wykonana z trwałej folii samoprzylepnej zadrukowanej w technologii UV. 
Odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie.
Wersja podłogowa pokryta laminatem antypoślizgowym klasy R9.

• 200 x 200 mm

• 300 x 300 mm

• 450 x 450 mm

• 200 x 200 mm (podłogowa)

• 300 x 300 mm (podłogowa)

• 450 x 450 mm (podłogowa)

 czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych* 

 dostępne kolory: 
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Osłona ochronna wisząca 
Osłona antywirusowa idealnie sprawdzi się do oddzielenia stanowisk pracy 
w biurze czy na produkcji. Niezastąpiona również wszędzie tam, gdzie 
wymagany jest kontakt bezpośredni z klientami, np. w sklepie, aptece czy 
punkcie usługowym. Osłona wykonana jest z PET’u o grubości 1mm, dzięki 
czemu jest odporna na pęknięcia i pozwala na czyszczenie alkoholami - 
nie matowieje (w przeciwieństwie do podobnych rozwiązań z plexi).
Materiał sprawdzony w środowisku przemysłowym.

czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych*

• 800 x 1200 mm

• 800 x 1200 mm (z nadrukiem)

• 1000 x 1200 mm

• 1000 x 1200 mm (z nadrukiem)

• zestaw montażowy do osłon: 2 x 2,5 mb łańcuch + 2 haczyki

Osłona ochronna stojąca
Osłona antybakteryjna zwiększająca bezpieczeństwo wszędzie 
tam, gdzie wymagany jest kontakt bezpośredni z klientami 
w sklepie, aptece czy punkcie usługowym. Banalna w złożeniu 
(nie wymaga żadanych elementów montażowych).
Osłona wykonana jest z PET’u o grubości 5mm, dzięki czemu 
jest odporna na pęknięcia i pozwala na czyszczenie alkoholami - 
nie matowieje (w przeciwieństwie do podobnych rozwiązań z plexi).

czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych*

• 1000 X 800 X 300 mm

• 1000 X 800 X 300 mm (z nadrukiem)

• 1200 X 800 X 300 mm

• 1200 X 800 X 300 mm (z nadrukiem)

Osłona wisząca z listwami
Osłona antywirusowa idealnie sprawdzi się do oddzielenia 
stanowisk pracy w biurze czy na produkcji. Niezastąpiona 
również wszędzie tam, gdzie wymagany jest kontakt bezpośredni 
z klientami, np. w sklepie, aptece czy punkcie usługowym.
Osłona wykonana jest z PET’u o grubości 0,3 mm, dzięki czemu 
jest lekka i elastyczna i pozwala na czyszczenie alkoholami 
- nie matowieje (w przeciwieństwie do podobnych rozwiązań 
z plexi). Osłona wykończona listwami zatrzaskowymi.
Materiał sprawdzony w środowisku przemysłowym.

czas dostawy: 5 - 8 dni roboczych*

• 700 x 1000 mm

• 700 x 1400 mm (z nadrukiem)

• 1000 x 1000 mm

• 1000 x 1400 mm (z nadrukiem)

• zestaw montażowy do osłon: 
2 x 2,5 mb łańcuch + 2 haczyki
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Najlepszy w Europie 
dostawca towarów, 
materiałów technicznych, 
produktów, usług 
i rozwiązań w zakresie 
konserwacji przemysłowej, 
napraw i remontów.

BIURO BIAŁYSTOK
ul. Adama Mickiewicza 92/4
15-232 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok@brammer.pl

BIURO ŁÓDŹ
tel. kom: 607 896 477
lodz@brammer.pl

BIURO SZCZECIN
tel. kom: 691 230 201
szczecin@brammer.pl

BIURO SŁUPSK
tel. kom: 691 674 405
slupsk@brammer.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz@brammer.pl

ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00
fax: 17 227 00 01
olsztyn@brammer.pl

ODDZIAŁ TARNÓW
ul. Kochanowskiego 30 A, II piętro
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30
fax: 17 227 00 01
tarnow@brammer.pl

ODDZIAŁ CHORZÓW
al. Bojowników
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: 32 289 65 46
fax: 17 227 00 01
chorzow@brammer.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56
fax: 17 227 00 01
poznan@brammer.pl

PARKER STORE POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan@brammer.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70
fax: 17 227 00 01
 warszawa@brammer.pl

BIURO GDAŃSK
tel. kom: 605 902 648
gdansk@brammer.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94
fax: 17 227 00 01
rzeszow@brammer.pl

ODDZIAŁ KIELCE
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56
fax: 17 227 00 01
kielce@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77
fax: 17 227 00 01
krakow@brammer.pl

ODDZIAŁ KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75
fax: 17 227 00 01
krapkowice@brammer.pl

ODDZIAŁ LUBLIN
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15
fax: 17 227 00 01
lublin@brammer.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68
fax: 17 227 00 01
wroclaw@brammer.pl

Rubix Group
Accurist House - 3rd Floor 
44 Baker Street, London
W1U 7AL, United Kingdom
tel: +44 (0) 208 614 1044
fax: +44 (0) 208 973 1897
www.rubix-group.com

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2a

36-100 Kolbuszowa

17 227 00 00

brammer@brammer.pl

www.brammer.pl


