
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowa-
dzamy nowoczesne rozwiązanie dystrybucji mase -
czek ochronnych!

Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownik w prosty 
sposób może pobrać z maszyny vendingowej ma-
seczkę na swój własny użytek.

Pobranie ma miejsce po identy�kacji osoby pobie-
rającej za pomocą karty magnetycznej lub PIN kodu 
i wpisaniu na klawiaturze maszyny odpowiedniego 
numeru produktu umiejscowionego na każdej z 
półek urządzenia.

Wybrana maseczka już po chwili jest gotowa do po

-
brania w dolnym podajniku maszyny vendingowej, 
przez użytkownika.

Już teraz zapraszamy do kontaktu z nami.
Nasz Doradca Techniczny udzieli Państwu wszelkich informacji na temat wynajmu urządzenia i terminie jego instalacji.

Już w ciągu 14 dni możesz mieć u siebie w Firmie proponowane przez nas rozwiązanie - automat vendingowy 
z maseczkami!

Już w ciągu 14 dni możesz mieć u siebie w Firmie proponowane przez nas rozwiązanie - automat vendingowy 
z maseczkami !
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Jednorazowe półmaski 
filtrujące 3M
Bezkontaktowe pobranie! 

Jednorazowe półmaski 
filtrujące 3M    24/7 
Bezkontaktowe pobranie! 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadzamy nowoczesne rozwiązanie 
dystrybucji jednorazowych półmasek �ltrujących 3M!

Stosowanie automatu vendingowego z jednorazowymi półmaskami 
�ltrującymi 3M to: 
• Dostępność jednorazowych półmasek �ltrujących 3M 7 dni w tygodniu i 24 
   godziny na dobę
• Faktyczne podniesienie bezpieczeństwa w Państwa Firmie (działania 
  pro�laktyczne) 
• Wypełnianie nakładanych przez Państwo zaleceń / obowiązków  wynikających 
  z aktów prawa w tym zakresie 
• Bezkontaktowa obsługa - dystrybucja/wydawanie jednorazowych półmasek 
   �ltrujących 3M
• Gwarancja ciągłości dostaw jednorazowych półmasek �ltrujących 3M 
(zgodnie 
   z ustaleniami w tym zakresie) 
• Pełna kontrola zużycia (możliwe limitowanie dostępu na płaszczyźnie 
  ilościowej oraz asortymentowej) 
• Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem (uzupełnianie braków ilościowych)

Dzięki naszemu rozwiązaniu pracownik lub Państwa gość w prosty sposób będzie 
mógł pobrać z automatu do wykorzystania we własnym zakresie zde�niowaną przez 
Państwa ilość jednorazowych półmasek �ltrujących 3M. 

Pobranie następuje po wstępnej wery�kacji (uprawnienia) osoby pobierającej 
dokonywane za pośrednictwem karty magnetycznej lub za pośrednictwem 
indywidualnie nadawanego przez Państwa kodu PIN.
W kolejnym kroku użytkownik wpisując na klawiaturze/panelu automatu odpowiedni 
numer produktu inicjuje jego wydanie (numer produktu umiejscowiony jest na każdej 
półce automatu).

Wybrana przez użytkownika jednorazowa półmaska �ltrująca 3M juz  po chwili 
gotowa jest do pobrania w dolnym podajniku automatu vendingowego. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadzamy nowoczesne rozwiązanie 
dystrybucji jednorazowych półmasek �ltrujących 3M!

Stosowanie automatu vendingowego 
z jednorazowymi półmaskami �ltrującymi 3M to: 
• Dostępność jednorazowych półmasek �ltrujących 3M 24/7 
• Faktyczne podniesienie bezpieczeństwa w Państwa Firmie (działania 
  pro�laktyczne) 
• Wypełnianie nakładanych przez Państwo zaleceń / obowiązków  wynikających 
  z aktów prawa w tym zakresie 
• Bezkontaktowa obsługa - dystrybucja/wydawanie jednorazowych półmasek 
�ltrujących 3M
• Gwarancja ciągłości dostaw jednorazowych półmasek �ltrujących 3M 
• Pełna kontrola zużycia (możliwe limitowanie dostępu na płaszczyźnie 
  ilościowej oraz asortymentowej) 
• Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem (uzupełnianie braków ilościowych)

Dzięki naszemu rozwiązaniu pracownik lub Państwa gość w prosty sposób będzie mógł 
pobrać z automatu do wykorzystania we własnym zakresie zde�niowaną przez Państwa 
ilość jednorazowych półmasek �ltrujących 3M. 

Pobranie następuje po wstępnej wery�kacji (uprawnienia) osoby pobierającej 
dokonywane za pośrednictwem karty magnetycznej lub za pośrednictwem 
indywidualnie nadawanego przez Państwa kodu PIN.
W kolejnym kroku użytkownik wpisując na klawiaturze/panelu automatu odpowiedni 
numer produktu inicjuje jego wydanie (numer produktu umiejscowiony jest na każdej 
półce automatu).

Wybrana przez użytkownika jednorazowa półmaska �ltrująca 3M juz  po chwili 
gotowa jest do pobrania w dolnym podajniku automatu vendingowego. 

Stosowanie maseczek ochronnych to: 
- dostępność maseczki tu i teraz  24/7 
- bezkontaktowa obsługa - wydanie produktu 
- podniesienie bezpieczeństwa w Państwa    
  środowisku pracy (działanie  pro�laktyczne)  
- wypełnianie zaleceń lub obowiązków 
wynikających z prawa w  tym zakresie 
- budowanie wewnętrznego oraz zewnętrznego  
wizerunku bezpiecznej w dobie pandemii  �rmy

Z automatu vendingowego mogą być wydawane jednorazowe półmaski �ltrujące
3M™ Aura™ 9320D+ zapakowane pojedynczo:

Z automatu vendingowego mogą być wydawane jednorazowe półmaski �ltrujące
3M™ Aura™ 9320 zapakowane pojedynczo:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadzamy 
nowoczesne rozwiązanie dystrybucji maseczek ochronnych!

Stosowanie automatu vendingowego z maseczkami ochronnymi to: 
• Dostępność maseczek 24/7 
• Faktyczne podniesienie bezpieczeństwa w Państwa Firmie 
  (działania pro�laktyczne) 
• Wypełnianie nakładanych przez Państwo  zaleceń/obowiązków  
  wynikających z aktów prawa w tym zakresie 
• Bezkontaktowa obsługa - dystrybucja/wydawanie maseczek
• Gwarancja ciągłości dostaw maseczek 
• Pełna kontrola zużycia (możliwe limitowanie dostępu na 
  płaszczyźnie ilościowej oraz asortymentowej) 
• Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem (uzupełnianie braków 
  ilościowych)

Dzięki naszemu rozwiązaniu pracownik lub Państwa gość 
w prosty sposób będzie mógł pobrać z automatu do wykorzystania 
we własnym zakresie zde�niowaną przez Państwa ilość maseczek. 

Pobranie następuje po wstępnej wery�kacji (uprawnienia) osoby 
pobierającej dokonywane za pośrednictwem karty magnetycznej 
lub za pośrednictwem indywidualnie nadawanego przez Państwa 
kodu PIN.
W kolejnym kroku użytkownik wpisując na klawiaturze/ panelu 
automatu odpowiedni numer produktu inicjuje jego wydanie 
(numer produktu umiejscowiony jest na każdej półce automatu).

Wybrana przez użytkownika maseczka juz  po chwili gotowa jest 
do pobrania w dolnym podajniku automatu vendingo-wego. 

- 3-panelowa, składana na płasko konstrukcja.

- Tłoczony panel górny zapewnia dopasowanie, co ogranicza 

   zaparowanie okularów. 

- Wypro�lowane krawędzie poprawiają  dostosowanie do okularów.

- Innowacyjna dolna patka ułatwia dopasowanie do twarzy.

- Ochrona: pyły/mgły.

- Klasy�kacja EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D.

- Półmaska �ltrująca trzeciej generacji.
- 3-panelowa, składana na płasko konstrukcja.
- Tłoczony panel górny redukuje parowanie okularów. 
- Wypro�lowane krawędzie poprawiają  dostosowanie do okularów.
- Innowacyjne górne i dolne patki ułatwiają dopasowanie do twarzy.
- Ochrona: pyły/mgły.
- Klasy�kacja EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D.

Już teraz zapraszamy 

do kontaktu z nami.

Półmaski w cenie 
promocyjnej!!!

Półmaski w cenie 
promocyjnej!!!


