
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA,
JÁRVÁNYTERJEDÉST LASSÍTÓ ESZKÖZÖKKEL!



ARCVÉDŐ

PAJZS

‚SMILE

MASZK’

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kiskereskedelmi 
ár

1.990 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 0,3 mm vastag PVC fólia, stancolva, műanyag áll eltartóval ellátva.

Működése:
o Jelentős mértékben akadályozza a permet mozgását, ezáltal csökkentve a cseppfertőzés

lehetőségét.

Előnyei:
o Könnyű, egyszerűen rögzíthető, az száj, orr teljes felületét védi, a fülek szabadon vannak, így

nem akadályozza a hallást, telefonálást. Könnyen tisztítható, fertőtleníthető.

mailto:jarvany@pmw.hu


KÉZ

FERTŐTLENÍTŐ

DISPLAY

ASZTALI

DISPLAY

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kivitel:
o 2mm vastag plexi talp fedlappal, bútorlap 

élzárva, méretre vágva, dobozolva.

Méret (kis –nagy) Kiskereskedelmi ár (kis -nagy)

470 x 150 dekorral 8.850 Ft / db +áfa

550 x 250 dekorral 11.400 Ft / db +áfa

Kiegészítők (opcionális):

Fertőtlenítő készülék: 22.500 Ft / db +áfa

Folyadék (1l): 1.500 Ft / db +áfa

Elem (8 db ‚AA’): 1.000 Ft / db +áfa

Adapter (6V): 3.500 Ft / db +áfa

mailto:jarvany@pmw.hu


KÉZ

FERTŐTLENÍTŐ

DISPLAY

SZABADON

ÁLLÓ DISPLAY

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Méret (kis –nagy) Kiskereskedelmi ár (kis -nagy)

1400 x 200 dekorral 19.500 Ft / db +áfa

1500 x 300 dekorral 23.500 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 18 mm vastag fehér bútorlap, méretre vágva, élzárva, pozicionáló és rögzítő furatokkal,

csavarok, csapok mellékelve, összeszerelt vagy lapraszerelt kivitelben, 4mm vastag
polccal, amiben a cseppentő tálca pozícionálva van (ha szükséges).

Kiegészítők (opcionális):

Fertőtlenítő készülék: 22.500 Ft / db +áfa

Folyadék (1l): 1.500 Ft / db +áfa

Elem (8 db ‚AA’): 1.000 Ft / db +áfa

Adapter (6V): 3.500 Ft / db +áfa

mailto:jarvany@pmw.hu


KÉZ

FERTŐTLENÍTŐ

DISPLAY

FALI DISPLAY

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kiegészítők (opcionális):

Fertőtlenítő készülék: 22.500 Ft / db +áfa

Folyadék (1l): 1.500 Ft / db +áfa

Elem (8 db ‚AA’): 1.000 Ft / db +áfa

Adapter (6V): 3.500 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 2 mm vastag plexiből vágva.

Méret:
o 280 mm x 600 mm

Kiskereskedelmi ár: 5.000 Ft / db +áfa

mailto:jarvany@pmw.hu


KÉZ

FERTŐTLENÍTŐ

DISPLAY

MŰANYAG

DISPLAY

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kiegészítők (opcionális):

Fertőtlenítő készülék: 22.500 Ft / db +áfa

Folyadék (1l): 1.500 Ft / db +áfa

Elem (8 db ‚AA’): 1.000 Ft / db +áfa

Adapter (6V): 3.500 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 3 mm vastag plexiből vágva, hátsó 

támasztólábbal ellátva a stabilitásért.
o 3 részes dekor matricával ellátva.

Méret:
o 500 mm x 450 mm x 150 mm 

Kiskereskedelmi ár: 9.000 Ft / db +áfa

mailto:jarvany@pmw.hu


SOROLHATÓ

LEHELETFOGÓ

RENDSZEREK

KÉPEK

‚M- M2’ Leheletfogó
4 db ‚L’ profil, 4 db csavar

‚C’ Leheletfogó
4 db ‚L’ profil, 2 db csavar

‚D’ Leheletfogó
4 db ‚L’ profil, 2 db csavar

‚B’ Leheletfogó
2 db ‚L’ profil, 2 db csavar

‚A’ Leheletfogó
2 db ‚L’ profil, 2 db csavar

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

mailto:jarvany@pmw.hu


SOROLHATÓ

LEHELETFOGÓ

RENDSZEREK

MÉRETEK,
ÁRAK

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

         

   

         

   

         

   
Kiskereskedelmi árlista:

‚A’ kivitel: 13.900 Ft / db 
+áfa

‚B’ kivitel: 14.900 Ft / db 
+áfa

‚C’ kivitel: 17.700 Ft / db 
+áfa

‚D’ kivitel: 19.400 Ft / db 
+áfa

‚M’ állítható kivitel: 
19.650 Ft / db +áfa
(kifutó termék)

‚M2’ állítható kivitel: 
19.650 Ft / db +áfa

mailto:jarvany@pmw.hu


SOROLHATÓ

LEHELETFOGÓ

RENDSZEREK

SPECIFIKÁCIÓ

Alapanyag:

o 3mm vastag tömör polikarbonát lemez. Jól bírja a mechanikai igénybevételt, nem reped,
nem törik. Mindkét oldalán védőfóliázva, amit felszerelés után kell eltávolítani. Háztartási
ablaktisztítóval tisztán tartható.

Kivitel:

o 2 oldalán 45°-ban hajlított. A leheletfogók egységesen 840 mm magasak, kivéve az ‚M’ és
‚M2’ leheletfogók, amik 550 – 535 mm magasságúak + az állíthatóság mértéke.

Felszerelés:

o A leheletfogók csavarral sorolhatóak. A leheletfogók önmagukban is megállnak, de
célszerű őket rögzíteni az ‚L’ profilokkal. Sorolás esetén csavarral is.

Csomag tartalma:

o 1 db polikarbonát leheletfogó, 2-4 db L alakú rögzítő profil, kétoldalú ragasztóval, 2-4 db 
viking csavarral ellátva.

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

mailto:jarvany@pmw.hu


SZABADON ÁLLÓ

LEHELETFOGÓ

KÉPEK

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

TEÁ50 TEÁ60 TEÁ75 TEÁ100

TEÁ150

mailto:jarvany@pmw.hu


SZABADON ÁLLÓ

LEHELETFOGÓ

MÉRETEK,
ÁRAK

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

          

       
   

   

   

   

   

         

   

                  

            

                              

         

            

   

   

          

   

Kiskereskedelmi árlista

TEÁ50*: 10.100 Ft / db +áfa

TE50**: 9.750 Ft / db +áfa

TEÁ60*: 10.800 Ft / db +áfa

TE60**: 10.500 Ft / db +áfa

TEÁ75*: 11.400 Ft / db +áfa

TE75**: 11.100 Ft / db +áfa

TEÁ100*: 14.250 Ft / db +áfa

TE100**: 13.950 Ft / db +áfa

TEÁ150*: 22.200 Ft /db +áfa

TE150**: 21.900 Ft / db +áfa

TO50: 10.800 Ft / db +áfa

TO60: 11.400 Ft / db +áfa

TO75: 12.370 Ft /db +áfa

TO100: 15.900 Ft / db +áfa

TT: 950 Ft / db +áfa

A leheletfogókhoz nem jár támasztóláb, ez az adott
installáció függvénye. Ha önállóan oldalpanel nélkül
szeretnék kihelyezni, akkor 100 cm-ig 2 pár láb
megvásárlását javasoljuk, 100 cm felett pedig 3 pár
lábat javaslunk az átadó nyílás nélküli kivitelekhez, az
átadó nyílású kivitelekhez pedig 4 pár lábat a
stabilitás miatt.

mailto:jarvany@pmw.hu


SZABADON ÁLLÓ

LEHELETFOGÓ

SPECIFIKÁCIÓ Alapanyag:

o 3 mm vastag tömör polikarbonát lemez. Jól bírja a
mechanikai igénybevételt. Nem reped, nem törik. Mindkét
oldalán védőfóliázva, melyet felszerelés után kell
eltávolítani. Háztartási ablaktisztítóval tisztán tartható.

Kivitel:

o Előlapból, támasztékokból és oldalpanelekből tetszőleges
méretben és alakban az üzlet vagy iroda lehetőségeihez
alkalmazkodva felépíthető és variálható rendszer.Járványlassító eszközök 

rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

mailto:jarvany@pmw.hu


MOBIL

ÁRUKIADÓ

KAPU

KÉPEK

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

mailto:jarvany@pmw.hu


MOBIL

ÁRUKIADÓ

KAPU

SPECIFIKÁCIÓ

ÁRAK

Alapanyag:

o 10 mm vastag üregkamrás polikarbonát lemez, 3 mm vastag
víztiszta PVC lemez

Méret:

o 1000 mm x 2000 mm x 500 mm

o Kiadó nyílás: 400 mm x 300 mm

A csomag tartalma:

o 2 db üregkamrás polikarbonát oldalfal, 1 db felső PVC előlap
kiadónyílással, 1 db alsó üregkamrás polikarbonát lemez
kiadónyílással, 6 db 50x50x100 –as alumínium rögzítőelem, 50
db önzáró patent

Kiskereskedelmi ár: 72.800 Ft / db +áfa

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

mailto:jarvany@pmw.hu


ARCVÉDŐ

PAJZS

‚BASIC’

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kiskereskedelmi 
ár

1.490 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 0,3 mm vastag PVC fólia, stancolva, tépőzárral ellátva.

Működése:
o Jelentős mértékben akadályozza a permet mozgását, ezáltal csökkentve a cseppfertőzés

lehetőségét.

Előnyei:
o Könnyű, egyszerűen rögzíthető, az arc teljes felületét védi, a fülek szabadon vannak, így nem

akadályozza a hallást, telefonálást. Könnyen tisztítható, fertőtleníthető.

mailto:jarvany@pmw.hu


ARCVÉDŐ

PAJZS

‚ADVANCED’

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kiskereskedelmi 
ár

3.190 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 0,8 – 1 mm vastag PET-G fólia stancolva, tépőzárral ellátva. A homlok és a halánték részen

távtartóval.

Működése:
o Jelentős mértékben akadályozza a permet mozgását, ezáltal csökkentve a cseppfertőzés

lehetőségét.

Előnyei:
o Könnyű, egyszerűen rögzíthető, az arc teljes felületét védi, a fülek szabadon vannak, így nem

akadályozza a hallást, telefonálást. Könnyen tisztítható, fertőtleníthető.

mailto:jarvany@pmw.hu


ARCVÉDŐ

PAJZS

‚PREMIUM’

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Kiskereskedelmi 
ár

5.490 Ft / db +áfa

Kivitel:
o 2 mm vastag ütésálló polikarbonát lemez, hajlítva, tépőzáras rögzítéssel, tisztítható, cserélhető

homlokvédővel.

Működése:
o Jelentős mértékben akadályozza a permet mozgását, ezáltal csökkentve a cseppfertőzés

lehetőségét. Forgácsnak és egyéb kisebb repülő törmelékeknek is ellenáll.

Előnyei:
o Ütésálló, könnyű, egyszerűen rögzíthető, az arc teljes felületét védi, a fülek szabadon vannak, így

nem akadályozza a hallást, telefonálást. Könnyen tisztítható, fertőtleníthető.

mailto:jarvany@pmw.hu


MEGÁLLÍTÓ

TÁBLA

‚V1’ – ‚V2’

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Alapanyag:
o Acél vázszerkezet, porfestve, 1 mm

vastag habosított PVC dekor felület, 4+0
szín CMYK nyomattal.

Méret:
o Kihajtva: 460 x 1140 x 630 mm
o Összecsukva: 460 x 1200 x 50 mm
o Cserélhető plakát mindkét oldalon: 455

x 915 mm

Kiskereskedelmi ár: 13.900 Ft / db +áfa

Alapanyag:
o Acél vázszerkezet, porfestve, 1 mm vastag

habosított PVC dekor felület, 4+0 szín
CMYK nyomattal.

Méret:
o Kihajtva: 460 x 1130 x 630 mm
o Összecsukva: 460 x 1200 x 50 mm
o Cserélhető plakát egy oldalon: 455 x 915

mm

Kiskereskedelmi ár: 13.500 Ft / db +áfa

mailto:jarvany@pmw.hu


PADLÓ

MATRICÁK

SPECIFIKÁCIÓ,
KÉPEK

Járványlassító eszközök 
rendelhetőek itt:

jarvany@pmw.hu

Alapanyag:

o Lépésálló, laminált padlómatrica

Méret:

o 400 x 400 mm 

Telepítés:

o Öntapadós matrica

Kiskereskedelmi ár: 1.600 Ft / db +áfa

‚A’ ‚B’ ‚C’

‚D’

mailto:jarvany@pmw.hu
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Rendelését leadhatja az alábbi e-mail címen:

JARVANY@PMW.HU

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA,
JÁRVÁNYTERJEDÉST LASSÍTÓ ESZKÖZÖKKEL!

mailto:jarvany@pmw.hu

