Bistrica ob Dravi, 15.04.2020

Spoštovani partner!
Vse nas je presenetil virus in bolezen COVID-19, ki je prešla celo v pandemijo. Kot kaže sedaj,
se bo moralo začeti življenje kmalu normalizirati, čeprav bolezen še ni izkoreninjena. In še
nekaj časa ne bo. Še vsaj nekaj časa bodo potrebni zaščitni ukrepi. Nihče ne more z
gotovostjo trditi, do kdaj. Upajmo, da ne dalje kot še nekaj mesecev. Če ne drugače, pa bo
smiselno zaščitne ukrepe izvajati še kar nekaj časa, povsem preventivno.

Podjetje Inoteh d.o.o. smo zastopnik podjetja item iz Solingena, Nemčija. Zraven v praksi
preverjenih in na tržišču uveljavljenih ter renomiranih povsem strojniških rešitev, ponujamo
še več različnih drugih izdelkov, kot so na primer COVID-19 zaščitni pripomočki: tako za
higieno rok, kot fizične zaščite pred kapljično infekcijo z aerosoli. Ena od prednosti
modularnega Al profilnega sistema item je zelo velika prilagodljivost sistema zamislim in
potrebam strank. Spodaj vam predstavljamo nekaj primerov t.i. tipskih zaščitnih
pripomočkov. Seveda pa lahko, glede na prej povedano, za vas izdelamo zaščitne
pripomočke povsem po vaših idejah in zahtevah, z dimenzijami, ki se prilagodijo situaciji v
vašem okolju.
Če ste prepoznali v zgoraj navedenih item možnostih rešitev vašega problema, smo vam z
veseljem na voljo. Ne odlašajte, obrnite se na nas za potrebne informacije, ponudbo ali,
preprosto, za strokovni nasvet, pogovor. Skupaj smo uspešnejši.

Se priporočamo za sodelovanje!

Primeri tipskih zaščitnih pripomočkov:

Kompaktno in stabilno stojalo za dezinfekcijo rok / Compact and stable hand sanitiser stand

Prostostoječe stojalo za dezinfekcijo rok z informacijsko tablo A3 / Freestanding hand sanitiser
stand with A3 information board

Varovalna stena pred kapljično infekcijo, s polico / Full-height guard with shelf against droplet
infection

Lahka zaščita za pult s ploščo iz pleksi stekla / Lightweight countertop guard with plexiglass panel

Širok in robusten ščitnik za pult / Wide and resilient countertop guard

Modularna zaščita pulta z drčo za dvig blaga / Modular counter protection with dispensing chute

Tristranska zaščitna stena s servisno odprtino za izdajo blaga / Three-sided protective wall for the
checkout area with service opening

Enostavno nastavljiva prozorna delilna stena brez okvirja / Easily adjustable, frameless transparent
partition

Zaščitna kabina / Protective box

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

e-mail:info@inoteh.si

