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Pragniemy zaprezentować nowoczesne parawany stworzone na miarę naszych czasów, 
idealnie wpasowujące się w otoczenie, tworzące intymną oraz elegancką przestrzeń.

Parawany Plex wyróżnia:

- trwałość materiałów

- nowoczesne wzornictwo

- estetyczny i ponadczasowy wygląd

- możliwość spersonalizowania wyglądu

Zaprojektowane zostały specjalnie dla Państwa w oparciu o autorski projekt  firmy Plex Sp. z o.o.*

Szanowni Państwo

Dla kogo przygotowaliśmy Parawany Plex?

- dla gastronomii - UWOLNIMY TWOJE STOLIKI - zgodnie z przepisami Parawan Plex niweluje 
   konieczność zachowania 2m dystansu między stolikami - dzięki temu Twoje stoliki znów 
   będą mogły służyć klientom

- dla przestrzeni publicznych - hotele, urzędy, punkty obsługi klienta - do wydzielenia stref, 
   w których klient będzie się czuł komfortowo i bezpiecznie

- dla klienta indywidualnego - do wydzielenia strefy relaksu w domu i ogrodzie

- zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne

*wszelkie kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, wykorzystywanie,  bez zgody PT Plex Sp. z o.o. jest zabronione



Wersja 

P1

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan dymiony gr.3mm bez grafiki
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trójkątny

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne



Wersja 

P2

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm z grafiką jak na projekcie
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trójkątny

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne



Wersja 

P3

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan dymiony gr.3mm bez grafiki
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trójkątny

Dodatkowe obciążenie, stanowi kostka brukowa,
osłonięta maskownicą stalową malowaną proszkowo.

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne



Wersja 

P4

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm grafika monochromatyczna ploterowa
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trójkątny

Dodatkowe obciążenie, stanowi kostka brukowa,
osłonięta maskownicą stalową malowaną proszkowo.

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne



Wersja 

P5

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm grafika monochromatyczna ploterowa
wg zamówienia i projektu klienta
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trójkątny

Dodatkowe obciążenie, stanowi kostka brukowa,
osłonięta maskownicą stalową malowaną proszkowo

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne



Wersja 

P6

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm grafika monochromatyczna ploterowa
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trapezowy

Dodatkowe obciążenie, stanowi kostka brukowa,
osłonięta maskownicą stalową malowaną proszkowo.

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne



Wersja 

P7

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

*

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm grafika monochromatyczna ploterowa
wg zamówienia i projektu klienta
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trapezowy

Dodatkowe obciążenie, stanowi donica aluminiowa 
wypełniona kostką brukową lub żwirkiem.

W donicy wykonane są otwory, przeznaczone do umieszczenia roślin

Dodatkowo donica jest od wewnątrz podświetlana oświetleniem
diodowym o mocy około 18 Watt

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne

*rośliny widoczne na zdjęciach nie są częścią oferty



Wersja 

P8

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

*

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm grafika monochromatyczna ploterowa
wg zamówienia i projektu klienta
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trapezowy

Dodatkowe obciążenie, stanowi donica aluminiowa 
wypełniona kostką brukową lub żwirkiem.

W donicy wykonane są otwory, przeznaczone do umieszczenia roślin

Dodatkowo donica jest od wewnątrz podświetlana oświetleniem
diodowym o mocy około 18 Watt

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne

*rośliny widoczne na zdjęciach nie są częścią oferty



Wersja 

P9

Opis konstrukcji:

Wymiary: 

Ścianka:

Stopa:

*

900mm x 1700mm lub 900mm x 1100mm

Płyta poliwęglan bezbarwny gr.3mm grafika monochromatyczna ploterowa
lekkie zagięcie na długości pod kątem 45 stopni dla jej usztywnienia

stalowa lakierowana proszkowo / kształt trapezowy

Dodatkowe obciążenie, stanowi donica aluminiowa 
wypełniona kostką brukową lub żwirkiem.

W donicy wykonane są otwory, przeznaczone do umieszczenia roślin

Dodatkowo donica jest od wewnątrz podświetlana oświetleniem
diodowym o mocy około 18 Watt

Zastosowanie parawanu: wewnętrzne i zewnętrzne

*rośliny widoczne na zdjęciach nie są częścią oferty



 tel. +48 32 270 35 48
tel. +48 608 030 190 

44-100 GLIWICE   
ul. Chorzowska 58  

plex@plex.com.pl

 www.plex.com.pl

Izabela Kędzierska
Business Development Manager

Tel. +48 519 118 419
email: izabela.kedzierska@plex.com.pl

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Techniczne PLEX
Sp. z o.o.   

Martyna Jurek
Specjalista ds. handlowych

Tel. +48 602 498 713 
email: martyna.jurek@plex.com.pl

Paulina Ciepka
Asystent ds. administracyjno-handlowych

Tel. +48 32 270 35 48   
email: biuro@plex.com.pl
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