
Wracaj bezpiecznie do pracy…
korzystając z rozwiązań 
przygotowanych przez Nobo

www.noboeurope.com

To proste! 
Prawda?



Przygotowując powrót pracowników do biur, firmy 
muszą podjąć odpowiednie kroki, aby uczynić ten powrót 
bezpiecznym. W czasie pandemii wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa będą różnić się w zależności od branży 
i specyfiki działalności, a wprowadzane zasady będą 
uzależnione od liczby pracowników, powierzchni biurowej, 
procesów operacyjnych oraz sposobów organizacji i 
zarządzania.

Zadaniem pracodawców będzie zapewnienie przyjaznego 
i bezpiecznego środowiska pracy po powrocie do biur. W 
ramach reorganizacji niezbędne będzie rozmieszczenie 
kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, 

zmiana ustawienia biurek i sprzętów biurowych, 
przeorganizowanie przestrzeni wspólnych, a także 
wprowadzenie nowych zasad BHP oraz zapewnienie 
nowego, niezbędnego wyposażenia. Powrót do biura może 
być także dobrą okazją do zwiększenia produktywności 
oraz pobudzenia innowacyjności i umiejętności szybszego 
podejmowania decyzji, a także do wzmocnienia poczucia 
wspólnoty w dążeniu do tego samego celu.

Wyposażenie firm w odpowiednie sprzęty biurowe będzie 
miało zasadnicze znaczenie dla bezproblemowego 
powrotu pracowników do biur; jednocześnie może ono 
podążać za zmianami w zakresie stylów i trendów.

Z asady zachowania dystansu społecznego:

•  Zachowuj 2-metrowy dystans

•  Określ liczbę osób mogących znajdować się w pomieszczeniach  

 biurowych i salach konferencyjnych

•  Przeorganizuj rozmieszczenie stanowisk pracy tak, aby zmniejszyć  

 gęstość ich ustawienia

•  Wprowadź fizyczne zabezpieczenia pomiędzy stanowiskami pracy

•  Oddziel ciągi komunikacyjne odpowiednio oznaczonymi   

 ściankami działowymi

•  Zmień sposób wykorzystania sal konferencyjnych i przestrzeni   

 wspólnych, aby zapewnić większy dystans

•  Przekazuj klarowne instrukcje dotyczące użytkowania przestrzeni  

 wspólnych, korzystając z wizualnych znaków informacyjnych i   

 plakatów

Z asady utrzymania czystości 

•  Utrzymuj najwyższy poziom czystości poprzez regularne, dokładne  

 czyszczenie miejsc pracy

•  Opracuj zasady zachowania czystości na stanowisku pracy  

 i rozważ wprowadzenie polityki „czystych biurek“ na koniec dnia  

•  Wprowadź zasadę regularnego czyszczenia wspólnych akcesoriów  

 biurowych przed każdym użyciem - rozważ wprowadzenie   

 urządzeń bezdotykowych lub o niskim poziomie kontaktu

•  Wprowadź oczyszczacze powietrza we wspólnych przestrzeniach,  

 co pomoże w eliminacji wirusów unoszących się w powietrzu i   

 zapewni lepszą jakość powietrza

Analiza kluczowych elementów
Powrót 

do pracy



 Nobo oferuje szeroką gamę produktów ochronnych, takich jak 
przezroczyste lub filcowe ścianki stawiane na podłodze lub modułowe 
rozwiązania do ustawienia na biurku, które pomagają firmom zapewnić 
zachowanie dystansu społecznego w każdym środowisku. 

 Nobo oferuje także wysokiej jakości tablice informacyjne, które zapewniają 
klarowny przekaz informacji i komunikację z klientami, studentami czy 
pracownikami.
Ochronne ścianki działowe Nobo są dostępne w różnych rozmiarach i z 
różnymi rodzajami powierzchni: od nowoczesnych, cienkich tablic z filcową 
powierzchnią, zapewniającą większą prywatność i ułatwiająca koncentrację, 
po przezroczyste ścianki z akrylu lub PVC, które umożliwiają komunikację z 
innymi i przepuszczają naturalne światło.

Zalety
• Zapewniają barierę na całej wysokości  
 - gwarantując dystans społeczny, gdy  

 siedzisz i gdy stoisz

• Szybki i łatwy montaż -  nie wymagają  

 czasochłonnego ustawiania

• Wolnostojące, łatwe do przenoszenia - 
 bez konieczności przykręcania do ścian  

 lub podłogi

• Dostępne w wersji przezroczystej  
 - umożliwiają współpracę  

 i bezproblemową komunikację z innymi  

 osobami

• Do stosowania zarówno  
 w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz -  

 sprawdzą się w każdych warunkach

Ochronne ścianki 
działowe Nobo



Wolnostojące ścianki działowe Nobo Premium Plus w 
wersji do ustawienia na podłodze lub na biurku, wykonane z 
przezroczystej folii PVC, umożliwiają klarowną komunikację, 
stanowiąc jednocześnie odpowiednie zabezpieczenie. Te 
uniwersalne ścianki mogą być używane pojedynczo lub 
w połączeniu z innymi modułami w celu skonfigurowania 
skutecznego systemu zapewniającego dystans społeczny 
zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. 

Zalety
• Łatwa do czyszczenia powierzchnia wykonana  
 z PVC o grubości 500 mikronów 
• Nie ograniczają dostępu naturalnego światła
• Proste w montażu przez jedną osobę
• Ścianki z PVC można zwinąć, co ułatwia ich  
 przechowywanie
• Rama odporna na warunki atmosferyczne,  
 malowana proszkowo, umożliwia użytkowanie  
 zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz

Wolnostojąca ścianka działowa Nobo 
Premium Plus z PVC do ustawienia na biurku
Po ustawieniu na standardowym biurku lub stole gwarantuje 
ochronę do wysokości 1,65 m, zapewniając dobry poziom 
zabezpieczenia dystansu społecznego. Wolnostojąca - dla 
zapewnienia większej stabilności może być przymocowana  
do biurka przy pomocy dedykowanych klamer zaciskowych.

Kod produktu Wymiary (szer. x wys.)

1915547 770 x 860 mm

1915548 1470 x 860 mm

Wolnostojąca ochronna ścianka działowa 
Nobo Premium Plus z PVC do ustawienia  
na podłodze
Po ustawieniu na podłodze gwarantuje ochronę do wysokości 
2 m, zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia dystansu 
społecznego zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 
Można ją dodatkowo wyposażyć w specjalną ramę obciążającą 
zapewniającą większą stabilność lub samonastawne kółka, 
które ułatwią jej przemieszczanie.

Wolnostojąca ochronna ścianka działowa 
Nobo Premium Plus z PVC do ustawienia na 
podłodze, do podziału pomieszczenia
Po ustawieniu na podłodze gwarantuje ochronę do wysokości 
2 m, zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia dystansu 
społecznego zarówno gdy siedzimy, jak i stoimy. Całą jej 
powierzchnię stanowi PVC; można ją dodatkowo wyposażyć w 
specjalną ramę obciążającą zapewniającą większą stabilność 
lub samonastawne kółka, które ułatwią jej przemieszczanie.

Przezroczyste ścianki działowe Premium Plus z PVC do ustawienia 
na biurku lub na podłodze

Rama obciążająca
Rama obciążająca zapewnia 
większą stabilność ścianki 
działowej. 1 szt. w opakowaniu 
(nie zawiera obciążnika)

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa zapewnia 
dodatkową stabilizację ścianki. 
Przeznaczona do ścianek na biurka o 
różnych rozmiarach i szerokościach. 
Po 2 szt. w opakowaniu.

Samonastawne kółka
Samonastawne kółka umożliwiają 
łatwe przemieszczanie ścianki 
działowej w dowolne miejsce.  
Po 4 szt. w opakowaniu.
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Code Dimensions (WxH)

1915558 780 x 2060 mm

1915551 1480 x 2060 mm

Kod produktu Wymiary (szer. x wys.)

1915552 780 x 2060 mm

1915553 1480 x 2060 mm
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Modułowe ścianki działowe Nobo z przezroczystego 
PVC do oddzielania biurek umożliwiają montaż 
kilku ścianek - w zależności od potrzeb - w system 
zabezpieczeń, który stanowi skuteczny sposób 
zapewnienia dystansu społecznego. Aby stworzyć 
modułowy system z przezroczystych ścianek PVC Nobo 
Premium Plus, wystarczy zakupić kilka modułów ścianek 
oraz ramę łączącą moduły, umożliwiającą nadanie 
niezbędnej konfiguracji.

Zalety
• Po ustawieniu na standardowym biurku lub stole  
 system zapewnia ochronę do wysokości 1,65 m
• Nie ogranicza dostępu naturalnego światła
• Prosty w montażu przez jedną osobę
• Stabilny i jednocześnie przenośny system
• Rama odporna na warunki atmosferyczne, 
 malowana proszkowo, nadaje się do użytku  
 w pomieszczeniach i na zewnątrz

System modułowych, przezroczystych ścianek ochronnych z PVC 
Nobo Premium Plus do oddzielania biurek

Przykłady konfiguracji
Aby stworzyć ten 
3-modułowy boks, 
należy zakupić…

… i wiele więcej

Kod produktu Wymiary (szer. x wys.)

1915549 400 x 820 mm

1915550 750 x 820 mm

Kod produktu Opis

1915557 Wspornik do ścianki działowej (w opakowaniu: 1 szt.)

System modułowych ścianek Nobo Premium 
Plus z przezroczystego PVC do ustawienia na 
biurku
Modułową ściankę działową Nobo na biurko z przezroczystego 
PVC można połączyć przy pomocy ramy z dodatkowymi 
ściankami modułowymi na biurko, tworząc system połączonych 
ścianek. 

Wspornik do ścianki działowej Nobo 
Premium Plus
Wspornik ramy ekranu został zaprojektowany w celu 
połączenia systemu modułowego przegród na biurko  
w połączeniu z elementem 1915549 lub 1915550.  
Wspornik ramy zapewnia również dodatkową stabilność.  
1 szt. w opakowaniu

Kod produktu: 1915554 Kod produktu: 1915555 Kod produktu: 1915557

Kod produktu: 
1915549

Kod produktu: 
1915550

Kod produktu: 1915557

• Ściankę modułową należy 
wpasować w szczeliny 
znajdujące się na ramie 

• Do jednej ramy można 
przyłączyć do 4 modułów 

• Ramy należy umieścić na 
wszystkich zewnętrznych 
krawędziach ścianek, aby 
służyły jako nóżki.

1x 4x2x

+



Wykonane z przezroczystego akrylu modułowe 
ścianki działowe Nobo Premium Plus w wersji do 
ustawienia na podłodze lub na biurku zapewniają 
odpowiedni dystans społeczny i umożliwiają jednocześnie 
bezproblemową i bezpieczną komunikację. Te 
wolnostojące ścianki mogą być używane pojedynczo 
lub w połączeniu z innymi ściankami lub panelami do 
rozbudowy w celu skonfigurowania systemu modułowego 
dostosowanego do każdej przestrzeni.

Zalety
• Odporna i łatwa do czyszczenia powierzchnia  
 z akrylu
• Nie ogranicza dostępu naturalnego światła
• System modułowy pozwala dopasować ścianki  
 do potrzeb każdego miejsca
• Szybki i prosty w montażu przez jedną osobę

Modułowe ścianki działowe Premium Plus z przezroczystego akrylu 
do ustawienia na biurku lub na podłodze 

System modułowych ścianek Nobo Premium 
Plus z akrylu do ustawienia na biurku
Po ustawieniu na standardowym biurku stanowi ochronę do 
wysokości 1,8 m, zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia 
dystansu społecznego zarówno gdy siedzimy, jak i stoimy. 
2-centymetrowa przerwa w dolnej części ścianki umożliwia 
łatwy dostęp do kabli.

Ścianki wolnostojące Panele do rozbudowy

Kod produktu Wymiary (szer. x wys.) Kod produktu Wymiary (szer. x wys.)

1915490 1400 x 1000 mm 1915495 1400 x 1000 mm 

1915491 1200 x 1000 mm 1915496 1200 x 1000 mm 

1915492  800 x 1000 mm 1915497  800 x 1000 mm 

1915493  600 x 1000 mm 1915498  600 x 1000 mm 

1915494  400 x 1000 mm 1915499  400 x 1000 mm 

System modułowych ścianek działowych 
Nobo Premium Plus z akrylu do ustawienia na 
podłodze
Ścianka działowa o wysokości 1,8 m do ustawienia na podłodze 
idealnie nadaje się do konfigurowania systemu ochronnego 
zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa dla osób 
zarówno siedzących, jak i stojących.

Ścianki działowe wolnostojące Panele do rozbudowy

Kod produktu Wymiary (szer. x wys.) Kod produktu Wymiary (szer. x wys.)

1915515 1400 x 1800 mm 1915518 1400 x 1800 mm

1915516 1200 x 1800 mm 1915519 1200 x 1800 mm

1915517  800 x 1800 mm 1915520  800 x 1800 mm

Użyj paneli do rozbudowy 
 i połącz je pod kątem 90°, aby 
uzyskać 3-modułowy boks

Połącz wolnostojące ścianki pod 
kątem 180°, aby stworzyć ścianę 
przedzielającą pokój, korytarz 
lub oddzielającą biurka

Filcowe ścianki działowe Impression Pro mogą być 
wykorzystane jako zabezpieczenia ochronne, ścianki 
działowe lub tablice informacyjne. Te wolnostojące 
ścianki mogą być używane pojedynczo lub w 
połączeniu z innymi ściankami w celu stworzenia 
różnorodnych konfiguracji dopasowanych do każdej 
przestrzeni.

Zalety
• Doskonała filcowa powierzchnia umożliwia  
 przypinanie i prezentację informacji
• Przyczynia się do wzrostu produktywności  
 dzięki zapewnieniu większej prywatności  
 i redukcji czynników rozpraszających wzrok
• Elegancka i nowoczesna cienka rama
• Szybki i łatwy montaż przez jedną osobę

Filcowa ścianka działowa Nobo Impression 
Pro do ustawienia na biurku
Lekka, uniwersalna ścianka działowa - ustawiona na 
standardowym biurku ma wysokość 1,8 m.

Wymiary(szer. x wys.) Szary Niebieski Czerwony

1400 x 1000 mm 1915500 1915505 1915510

1200 x 1000 mm 1915501 1915506 1915511

800 x 1000 mm 1915502 1915507 1915512

600 x 1000 mm 1915503 1915508 1915513

400 x 1000 mm 1915504 1915509 1915514

5 lat 
gwarancji

Filcowa ścianka działowa Nobo Impression 
Pro do ustawienia na podłodze
Ścianka działowa o wysokości 1,8 m do ustawienia na 
podłodze idealnie nadaje się do konfigurowania ciągu ścianek 
zabezpieczających lub przegród. 

Wymiary(szer. x wys.) Szary Niebieski Czerwony

1200 x 1800 mm 1915521 1915524 1915527

800 x 1800 mm 1915522 1915525 1915528

600 x 1800 mm 1915523 1915526 1915529

Ochronna ścianka Nobo z przezroczystego 
akrylu do ustawienia na ladzie
Łatwa do czyszczenia, przezroczysta, wolnostojąca ścianka z akrylu 
na ladę idealnie sprawdzi się jako osłona i zabezpieczenie dla 
obsługi sklepów detalicznych oraz w innych miejscach, w których 
pracownicy mają styczność z klientami - umożliwiając im komunikację, 
a jednocześnie zapewniając ochronę. Dostępna także w wersji z 
20-centymetrowym okienkiem umożliwiającym dokonywanie transakcji.

Kod produktu Opis Wymiary(szer. x wys.)

1915488 Z okienkiem 700  x  850 mm

1915489 Bez okienka 700  x  850 mm

10 lat 
gwarancji

10
00

m
m

18
00

m
m

Możliwość dowolnej rozbudowy

Ścianki do ustawienia na biurku lub na podłodze mogą 
być zestawiane w różnych konfiguracjach, aby spełnić 
różne wymagania. Ustawienie na krzyż - wertykalnie 
czy horyzontalnie - nie jest możliwe.
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Filcowe ścianki działowe Impression Pro do ustawienia 
na biurku lub na podłodze



Prosty sposób na przejrzystą komunikację 
procedur lub instrukcji dotyczących zachowania 
dystansu społecznego. Tablice pozwalają na 
szybkie i efektywne zamieszczanie powiadomień 
tymczasowych i aktualizację informacji stałych.

Tablice informacyjne
Nobo Ramy Nobo na plakaty

Ramy z antyodblaskową osłoną z PVC przeznaczone są 
do zamieszczania plakatów i innych informacji. Elegancka 
aluminiowa rama zatrzaskowa gwarantuje łatwą wymianę 
treści i profesjonalny wygląd.

Kod produktu Opis Rozmiar
1902208 Rama na plakaty A0

1902211 Rama na plakaty A1

1902212 Rama na plakaty A2

1902213 Rama na plakaty A3

1902214 Rama na plakaty A4

1902209 Rama na plakaty 700 x 1000 mm

1902210 Rama na plakaty 500 x 700 mm

A3

Potykacze reklamowe Nobo
Odporne na warunki atmosferyczne potykacze reklamowe 
z antyodblaskową osłoną z PVC przeznaczone są do 
zamieszczania plakatów i innych informacji. Elegancka 
aluminiowa rama zatrzaskowa gwarantuje łatwą wymianę 
treści i profesjonalny wygląd.

Łatwe w użyciu
Otwierane z przodu, co ułatwia 
wymianę zamieszczonych 
materiałów 

Stabilność
Rama aluminiowa i stabilizujący 
wewnętrzny wspornik są 
odporne na częste użytkowanie

Kod produktu Description Size

1902204 Potykacz reklamowy A0

1902206 Potykacz reklamowy A1

1902207 Potykacz reklamowy A2

1902205 Potykacz reklamowy 700 x 1000 mm

1902373 Wymienna przednia osłona do potykacza 
reklamowego A0

1902374 Wymienna przednia osłona do potykacza 
reklamowego A1

1902375 Wymienna przednia osłona do potykacza 
reklamowego A2

1904077 Wymienna przednia osłona do potykacza 
reklamowego 700 x 1000 mm

1902377 Górny panel do potykacza reklamowego A1

1902436 Czarne wkłady do potykacza reklamowego  
(2 szt. w opakowaniu) A1

A1

Stojaki na plakaty z ramką zatrzaskową
Ramki z antyodblaskową osłoną z PVC przeznaczone są 
do zamieszczania plakatów i innych informacji. Elegancka 
aluminiowa rama zatrzaskowa umieszczona na stojaku z 
regulowaną wysokością jest rozwiązaniem służącym do 
przenośnego oznakowania.

Kod produktu Opis Rozmiar
1902384 Stojaki z ramką zatrzaskową A3

1902383 Stojaki z ramką zatrzaskową A4




