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PRŮHLEDNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA 
Montážní návod 

Přepážka je vyrobena z čirého houževnatého polykarbonátu tl. 5 – 6 mm, který zajišťuje její dlouhodobé 
používání. 
Dělící příčku volně postavte na stůl, není nutné ji šroubovat ani jinak připevňovat. Stabilita je daná 
stojkami (nožičkami) ze silného mléčného plexiskla, které jsme zvolili pro lepší viditelnost. Samostatně 
nabízíme i čiré nožičky, které nejsou součástí standardního balení a můžete je dokoupit zvlášť.

Pro čištění používejte isopropanol, vlažnou vodu, slabý roztok mýdla, 
tlakovou vodu, příp. měkké hadříky nebo houby. 
Ředidla a jiné chemické prostředky, abrazivní čistící prostředky ani ostré nástroje nepoužívejte kvůli 
nebezpečí poškrábání či zmatnění. Leštění povrchu nelze provádět, leštěním dochází k dalšímu škrábání 
a na povrchu se vytvoří poškrábané místo. 

Ochranná zástěna má standardně výšku 100 cm, šíři nabízíme ve 3 variantách:
• vel. S – šíře 60 cm,
• vel. M – šíře 90 cm,
• vel. L – šíře 150 cm.

Zástěna z průhledného plastu jiného formátu, s jinou velikostí okénka atd. je rovněž možná. Potřebujete 
přepážky jiného tvaru, s vlastním logem, nebo nějakým vzkazem pro zákazníky? Pro kalkulaci pište 
na olo.eshop@zenit.cz

Balení obsahuje:

• 1x průhledná přepážka o výšce 100 cm 
 (šíře dle volby varianty 60 / 90 / 150 cm) 
 s otvorem pro předávání

• 2x nožičky z mléčného plexiskla 

Návod:

Před sestavením odstraňte ze všech dílů ochrannou folii, která je vždy 
z obou stran. Nožičky zasuňte do desky v místě, kde jsou připraveny 
výřezy. Díly k sobě neslepujte. Při manipulaci nepoužívejte hrubou sílu. 
V případě vrtání nebo šroubování dodržujte zásady pro zpracování 
a montáž polykarbonátu / plexiskla.
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