CS PROTECTIE SOFER

CARACTERISTICI PRODUS
CS Protectie Sofer este noul pachet de protecție a respirației, conceput pentru a răspunde
cerințelor Art. 93 din Decretul din 17 martie 2020 privind măsurile de izolare a Covid-19. Panoul
îmbunătățește condițiile de siguranță ale șoferului și ale pasagerilor din spate, asigurând o
separare la înălțimea capului pentru a preveni răspândirea picăturilor respiratorii
infecțioase.Panoul de protectie sofer CS realizat de CARFIBREGLASS este:
•
•
•
•
•
•
•

•

Ușor de instalat - Fără foraj, fără echipament specific;
Ușor de îndepărtat pentru a efectua curățarea și întreținerea vehiculului;
Potrivit pentru toate microbuzele cu o singură cabină mică, medie și mare; poate fi
folosit și pe autobuze sau camioane cu tetiera separată de structura scaunului;
Furnizat cu un certificat de conformitate;
Nu este necesară modificarea structurală, nu există actualizări ale documentației
vehiculului;
Fabricat din material flexibil;
Ușor de dezinfectat;
Construit în policarbonat în conformitate cu cerințele auto

www.carfibreglass.com

CERTIFICARI, SIGURANTA SI MEDIU
• Materialul utilizat pentru panoul despartitor este recunoscut în clasa A1 (cel mai bun
comportament la foc) pe baza standardului UNI EN 13501-1 care tratează clasificarea la foc
a produselor și elementelor de construcție;
• Decupaj CNC pentru a nu oferi margini sau colțuri ascuțite
• Complet reciclabil
• Se oferă o garanție de 24 de luni

IN CONFORMITATE CU
• Respectarea cerințelor normelor
COVID 19 Contagion Containment
• Fabricat cu materiale conforme cu UNI EN
13501-1 privind comportamentul la foc
• Omologare UNECE R43 pentru materiale
rigide

PROIECTAT PENTRU UTILIZAREA IN

•
•
•
•

Microbuze mici, medii și mari, cu o
singură cabină
Autobuze
Camioane / tiruri
Ori de câte ori este necesar pentru a
asigura condiții mai mari de siguranță
atât pentru pasageri, cât și pentru
șoferi.

DISTRIBUITOR AUTORIZAT

060543 Mehadia 59, sector 6, (incinta GRANTMETAL), Bucuresti
 +40 (0) 213122503
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