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Защита от микроби,
бактерии и вируси

Спира размножаването на 
микроби, бактерии и вируси

Безопасен за
хора

Почиства се с
дезинфектант

 АНТИБАКТЕРИАЛНИ   ПОДЛОЖКИ ЗА ЧИН И БЮРО

PURE ZONE
P R O T E C T I O N

Подложки с антибактериално покритие, подходящи за бюра и чинове.

Подложките са защитени със специално антибактериално фолио, съдържащо 
сребърни йони, които предотвратяват разпространенито на бактерии и 
вируси.
Фолиото е сертифицирано по стандарите за качество ISO 22196:2011 и ISO 
21702:2019, като намалява риска от разпространение до 99,9% на различните 
видове бактериални и вирусни заболявания:

- Салмонела
- Ешерихия коли
- Листериа
- Златен стафилокок
- Заболявания от семейството на коронавирус (HCoV-229E)

Подложките запазват своята антибактериална защита, дори и след една 
година. 
Могат да бъдат почиствани с алкохол, спирт, дезинфектант и други подобни 
препарати.



Ценова оферта
Антибактериални подложки

Размер Печат Цена с ДДС

620 х 460 mm Да 40,00 лв
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0899 86 30 48
foliart@foliart.net

1. Твърд антибактериален пад - твърда основа, отпечатано 
изображение и защита с антибактериално фолио. Подложките имат 
и двойнолепяща лента за фиксиране към плота. 

Цена без ДДС

460 х 310 mm

620 х 460 mm

460 х 310 mm

Да

Не

Не

24,00 лв

32,50 лв

20,00 лв

48,00 лв

28,80 лв

39,00 лв

24,00 лв

Размер Печат Цена с ДДС

620 х 460 mm Да 44,00 лв

2. Мек антибактериален пад - мека основа със силиконов лепящ 
гръб (за многократно отлепяне и залепяне), отпечатано 
изображение и защита с антибактериално фолио.  

Цена без ДДС

460 х 310 mm Да 26,00 лв

52,80 лв

31,20 лв

Размер Печат Цена с ДДС

620 х 460 mm Да 48,50 лв

3. Пад тип пъзел – твърда основа, отпечатано изображение и защита 
с антибактериално фолио. Падът е изрязан под формата на пъзел от 
4 части, за по-лесно пренасяне. 

Цена без ДДС

58,20 лв

За количествени запитвания, цената е по договаряне
За количествени запитвания, възможност за индивидуален проект
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