
LISÄSUOJAT
Lasilinkki OY



VALMISTAMME PISARASUOJIA MITTATILAUSTYÖNÄ PALVELU- JA MYYNTIPISTEISIIN. 
MATERIAALINA KÄYTÄMME JOKO LASIA TAI POLYKARBONAATTIA.

KAUTTAMME SAATAVINA MYÖS AMMATTITAITOINEN ASENNUSPALVELU 
UUDELLAMAALLA SEKÄ KUOPION LÄHIALUEILLA. LISÄSUOJAT SOPIVAT HYVIN 
KAIKKIALLE, MISSÄ SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS ON ARKIPÄIVÄÄ.

HENKILÖKUNTAMME NEUVOO JA AUTTAA TEITÄ SUUNNITTELEMAAN JUURI TEILLE 
SOPIVAN RATKAISUKOKONAISUUDEN.



PALVELU- JA 
MYYNTIPISTEET

• Saatavana kiinteästi asennettavana 
tai alumiinisilla tukijaloilla seisovana

• Taivutettavissa ja muokattavissa 
toiveiden mukaan esim. 
maksupäätteen reikä levyyn

• Helppo puhdistaa ja desinfioida
• Puhdistus miedolla tiskiaineseoksella ja 

pehmeällä liinalla



PISARASUOJA 
STANDARDIMALLI

• Pisarasuoja palvelupisteille kustomoiduilla 
pleksijaloilla! 

• Materiaalina 4 mm polykarbonaatti, joka on 
kestävämpi kuin tavallinen akryyli. 

• Koko760X80 mm
• Palveluaukko keskellä 500X150 mm.

HINTA VAIN 110 € SIS. ALV. + TOIMITUSKULUT



PISARASUOJA 
STANDARDIMALLI

• Pisarasuoja palvelupisteille tukevilla 
alumiinijaloilla, jalkojen alla 
kaksipuoleinenteippi, voi liimata halutessaan 
tiskiin kiinni, helppo irrottaa jälkikäteen ilman 
ruuvin jälkiä.

• Materiaalina 4 mm polykarbonaatti, joka on 
kestävämpi kuin tavallinen akryyli. 

• Kokonaismitta 1000X700 mm
• Palveluaukon korkeus 150 mm

• Jalkojen leveys 200 mm, pöydällä ollessa molemmin 
puolin jalka tulee pleksistä ulospäin 85 mm

HINTA VAIN 180 € SIS. ALV. + TOIMITUSKULUT



TILANJAKAJAT JA 
VÄLISUOJAT

• Saatavana kiinteästi asennettavana tai 
tukijaloilla seisovana

• Omilla jaloilla seisova tilanjakaja on helppo ja nopea 
ottaa käyttöön eikä vaadi asennusta rakenteisiin

• Soveltuu käytettäväksi mm.
• Palvelupisteiden välissä

• Pullonpalautusautomaateilla

• Kaupan kassalla

• Odotustilassa

SAATAVANA USEITA ERILAISIA RÄÄTÄLÖITYJÄ 
VAIHTOEHTOJA!



KASVOVISIIRIT

• Kolme eri mallia
• Basic 29 € / kpl
• Deep 32 € / kpl
• Freestyle 25 € / kpl

• Valmistetaan käsityönä

• Sopii hyvin käytettäväksi terveydenhuollossa 
ja erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa

• Kevyt, tukeva ja säädettävä

• Uudelleen käytettävä ja helppo puhdistaa

Huom. Kasvovisiiri ei ole CE-merkitty, 
suositellemme yhä huolehtimaan etäisyyksistä 
ja hyvästä käsihygieniasta.



TURVAVÄLI-TARRAT

• Kauttamme voit myös helposti 
tilata turvavälitarrat

• Tarrat muistuttavat pitämään 
turvavälin jonotustilanteissa



CUSTOMOIDUT 
RATKAISUT

• Saatavana myös customoituja ratkaisuja mm.
• Takseihin sekä henkilö- että tila-autoihin

• Erilaisiin myynti-/ruokavaunuihin

• Ruokavitriinit
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