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PJ PRODUCTION

Sammensæt sikre og
æstetiske rammer med
PJ Productions serie af
værnemidler
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Vi leverer kontortilbehør der fremmer både produktiviteten og
livskvaliteten for dem der tilbringer en stor del af deres liv på kontoret
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UNDERL AG

Om PJ Production // PJ Production har siden grundlæggelsen i år 1997, været en
af landets førende producenter af kontorinventar til den moderne arbejdsplads.
Vi er en international virksomhed med store ambitioner, som står klar med
en løsning på både store og små opgaver, hvorved kundens forretningsgang
optimeres baseret på vores brede sortiment af kvalitetsprodukter. Vi går
målrettet efter at visualisere vores samarbejdspartners ønsker og behov,
hvilket gøres via gensidig respekt, længerevarende dialog og en højkvalitets
tankegang. Og præcis denne kombination er vores eksistensgrundlag i et felt
med kvalitetsbevidste samarbejdspartnere og kunder.
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BESKYTTENDE
SKRIVEBORDSUNDERLAG

Skrivebordsunderlaget er
produceret af PETG/PC plast, der
ligesom vores øvrige produkter i
serien, tåler rengøring med sprit
og almindelige rengøringsmidler.

SPECIFIKATIONER

Underlaget produceres
efter ønsket mål.
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G U LVA F S K Æ R M N I N G / / VÆ G

NYHED

“S K A B E N
H YG G E L I G AT M O S FÆ R E
M E D E N G U LV VÆ G I D E T N Y E
R Ø G FA RV E T L O O K ”

RØGFARVET LOOK

FARVEPALETTE

Med vores nye røgfarvet plast, egner gulvvæggen sig
til mange forskellige miljøer bl. a: Café, restauranter,
retssale, biblioteker, kantiner, undervisningslokaler osv.
Røgfarven medvirker til en hyggelig og intim atmosfære,
og modvirker den sterile effekt en gennemsigtig
plastafskærmning ellers symboliserer.

Skærmen er tilgængelig
i to farver. Klar plast og
røgfarve. PETG plast
et slagfast materiale.
Begge leveres med sort
pulverlakeret stel.
SPECIFIKATIONER

Gulvvæggen kan både benyttes indendørs
og udendørs, da den er designet med en
robust pulverlakeret metal ramme. Væggen
kan købes med og uden hjul.

Vare nr. // 5000-0016-9005
Vare nr. // 5000-0017-9005

Mål // 750 mm x 1600 mm x 400 mm (med hjul)
Mål // 750 mm x 1600 mm x 400 mm (uden hjul)

Vare nr. // 5000-0043-9005
Vare nr. // 5000-0044-9005

Mål // 750 mm x 1600 mm x 400 mm (med hjul)
Mål // 750 mm x 1600 mm x 400 mm (uden hjul)
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F LY T B A R A F S K Æ R M N I N G

FLYTBAR AFSKÆRMNING

SIDEAFSKÆRMNING

Denne afskærmning er fremstillet
med minimering af smitte for øje.
Smitteafskærmningen er fremstillet
af PETG plast, og kan let flyttes rundt
mellem lokationer.

Sideafskærmningen er en tillægsplade
til vores flytbare afskærmning.
Afskærmningen kan nemt monteres
vinkelret på hovedskærmen, lige der
hvor du ønsker det.

Fås både med og uden udskæring i
bunden.
SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

Uden udskæring:

Vare nr. // 5000-0027-9005
Mål // 500 mm x 613 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0010-9005
Mål // 750 mm x 600 mm x 4 mm
Vare nr. // 5000-0011-9005
Mål // 1000 mm x 600 mm x 4 mm

Med udskærning:
Vare nr. // 5000-0012-9005
Mål // 750 mm x 600 mm x 4 mm
Vare nr. // 5000-0013-9005
Mål // 1000 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0028-9005
Mål // 350 mm x 613 mm x 4 mm

FARVESKALA

Tilgængelig i klar plast og
røgfarvet, med sorte fødder.
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AFSKÆRMNING SOM OPHÆNG

MINIMALISTISK
AFSKÆRMNING

Ophængte afskærmninger er
velegnet til receptioner, diske,
borde hvor pladsen er trang.
Idet at afskærmningen er hængt
op, er det nemt at rengøre både
bordplade og afskærmning.

SPECIFIKATIONER

Vare nr. // 5000-0029
Mål // 1000 mm x 1000 mm x 4 mm
Vare nr. // 5000-0030
Mål // 1000 mm x 800 mm x 4 mm

Wirekit:
Vare nr. // 5000-0031
6m wire + 4 x wirelåse

“O P HÆ N G V E L E G N E T
TIL RECEPTIONER
O G DISKE”
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FA S T A F S K Æ R M N I N G

FASTMONTERET AFSKÆRMNING

FASTMONTERET AFSKÆRMNING
MED APTO KLEMMER

Denne afskærmning fastmonteres
på bordet og er en mere stabil og
permenent afskærmningsløsning.
Skærmen leveres enten med eller
uden udskæring i bunden.

Vi har ligeledes skabt en model som
udspringer fra vores specialdesignet
klemme, som er omdrejningspunktet
i APTO kollektionen. Klemmen kan,
på få sekunder, monteres på ønskede
overflade og er multifunktionel i den
forstand, at du nemt kan flytte den
rundt efter behov.

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

Uden udskæring:

Uden udskæring:

Vare nr. // 5000-0039-9005
Mål // 750 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0035-9005
Mål // 750 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0040-9005
Mål // 1000 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0036-9005
Mål // 1000 mm x 600 mm x 4 mm

Med udskærning:

Med udskærning:

Vare nr. // 5000-0041-9005
Mål // 750 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0037-9005
Mål // 750 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0042-9005
Mål // 1000 mm x 600 mm x 4 mm

Vare nr. // 5000-0038-9005
Mål // 1000 mm x 600 mm x 4 mm

Minimalistiske linjer
kombineret med simpel
funktionalitet.
(APTO Multi Clamp)
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H Å N D S P R I T S TAT I O N

HÅNDSPRITSTANDER MED HOLDER TIL HÅNDSPRIT

EKSTRA TILBEHØR

EKSTRA HOLDER TIL HÅNDSPRIT
Holder til håndsprit monteres nemt i
passende højde til voksne og børn.

SPECIFIKATION
Vare nr. // 5000-0021-9005

SKILT TIL HÅNSPRITSTATION
Noter en venlig reminder på tilhørende
skilt eller indsæt A4 dokument. Forlænger
standeren med yderligere 332 mm.

SPECIFIKATIONER
Vare nr. // 5000-0024-9005

DISPENSERPLADE

SPECIFIKATIONER

Vare nr. // 5000-0018 - 9005
Mål // 1365 mm høj.

Passer til et udvalg fra TORK og
PURELL dispensere.

SPECIFIKATIONER
Vare nr. // 5000-0034-9005
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Lever størrelserne ikke op til dine behov? Så
kontakt PJ Production og finder vi en løsning.
Hos PJ Production stræber vi efter
at yde den bedste service for vores
kunder og samarbejdspartnere.
Flere af vores produkter
er
specialdesignet og udviklet til
enkeltstående projekter.

Derfor skal du ikke fortvivle hvis vi
ikke har de korrekte størrelser eller
produkter, som netop du søger.
Kontakt os i stedet på telefon,
mail eller kom forbi vores kontor
og produktion i Silkeborg.

KONTAKT
Hårupskovvej 2 // 8600 Silkeborg, DK // +45 86 81 23 75 // info@pj-production.dk

