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EDBAK - solidny partner
EDBAK to wiodący europejski producent 

innowacyjnych systemów mocowań do ekranów 
LCD i projektorów. Od ponad 25 lat oferujemy m.in. 
uchwyty do ekranów płaskich i monitorów, wózki 
i standy konferencyjne, wielomonitorowe ściany 
video, totemy, infokioski. uchwyty POS i mocowania 
do tabletów oraz wiele innych. Nasze produkty 
posiadają najwazniejsze certyfi katy jakości m.in. 
TOV, Certyfi kat Avixa Member, ISO. Wszystkie z 
nich są projektowane i konstruowane od podstaw 
w Polsce.

W walce z COVID-19
Firma Edbak wprowadziła na rynek serię 

wyrobów, które są pomocne w walce z COVID-19. 
Produkty te redukują ryzyko zarażenia się 
chorobami przenoszonymi drogą kropelkową, 
znajdują zastosowanie szczególnie w sytuacjach 
bezpośredniego kontaktu pomiędzy klientami lub 
współpracownikami, w przestrzeni publicznej, 
miejscach użyteczności i obiektach sakralnych.

Rozwiązania dedykowane dla:

AUTOMATYCZNE DEZYNFEKTORY DO RĄK

MECHANICZNE DEZYNFEKTORY DO RĄK

OCHRONNE EKRANY

OCHRONNE EKRANY MODUŁOWE

OCHRONNE EKRANY - INNE

OCHRONNE ŚCIANY

KROPIELNICE
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AUTOMATYCZNE DEZYNFEKTORY DO RĄK
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PROCLEAN

metalowa, mocna,
zamykana obudowa

zasilanie sieciowe lub na baterie

kratka na płyn

biały
(RAL 9016)

13
0 

cm

szary
(RAL 7042)

ciemnoszary
(RAL 7043)

zbiornik na płyn 5 litrów

czujka ruchu IR

PROCLEAN 1
Automatyczny, wolnostojący
dezynfektor do rąk 

PROCLEAN 2
Automatyczny, wiszący
dezynfektor do rąk

zbiornik na płyn 1 litr
zbiornik na
płyn 1 litr

czujka ruchu IR

dostępne są trzy kolory

PROCLEAN 7
Automatyczny, dezynfektor do rąk

wiszący

27 kg 1300 x 280 x 240

324 x 155 x 85

1325 x 350 x 350

10 kg 547 x 261 x 220



AUTOMATYCZNE DEZYNFEKTORY DO RĄK Z EKRANAMI
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MECHANICZNY DOZOWNIK DO DEZYNFEKCJI RĄK

PROCLEAN ECOPROCLEAN

PROCLEAN 1.22LG PROCLEAN 1 FRTHV
Automatyczny dezynfektor do rąk
wolnostojący z ekranem LG 22”

Automatyczny dezynfektor do rąk
wolnostojący z ekranem termowizyjnym HV

bezdotykowa obsługa

zbiornik na płyn 5 litrów

zasilanie sieciowe

zasilanie sieciowe
regulacja podawania płynu

ekran termowizyjny Hikvision do
mierzenia temperatury ciaław zestawie

z interaktywnym monitorem:
LG 22SM3G 22”

lub monitorem Pro Divix 22”

Łatwa i szybka
instalacja ekranu

PROCLEAN ECO 05.1
Mechaniczny, wiszący dozownik do dezynfekcji rąk
+ płyn Medisept Soft 0,5 litra

PROCLEAN ECO 1.1
Mechaniczny, wiszący dozownik do dezynfekcji rąk
+ płyn Medisept Soft 1 litr

337 x 114 x 90300 x 94 x 75

1115 x 350

PROCLEAN ECO
+ stojak Proclean Eco FS

Płyn do dezynfekcji rąk
Velodes® Soft

Mechaniczny, dozownik do dezynfekcji rąk Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony 
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.

kolory: biały lub czarny

5 litrów 1 litr 0,5 litra

PROCLEAN 3.22LG
Automatyczny dezynfektor do rąk z ekranem LG 22”

wiszący

zbiornik na
płyn 1 litr

bezdotykowa 
obsługa

interaktywny 
ekran LG 22”



OCHRONNE EKRANY Z PLEXI
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OCHRONNE EKRANY Z PLEXI MODUŁOWE

PROSCREEN PROSCREEN

PROSCREEN - zabudowa modułowa
Modułowa konstrukcja produktów Proscreen pozwala łączyć je w większe zestawy. 
Montaż klemami do blatu lub w wersji wolnostojącej, w poziomie lub w pionie.

PROSCREEN 1.Plexi, PROSCREEN 2.Plexi
Ochronne ekrany z plexi lub bezpiecznego szkła hartowanego

Proscreen 1 Proscreen 2

Moduł podwójny

1000 x 750 x 4

50 x 750 x 4

dwie opcje
montażu:
klemy lub

wolnostojące

plexi lub 
certyfi kowana

bezpieczna szyba
hartowana

istnieje możliwość
zakupu samych uchwytów

7

Box pojedynczy

Multibox

Box podwójny
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OCHRONNE ŚCIANY Z PLEXI

PROWALL

OCHRONNE EKRANY Z PLEXI - INNE ROZWIĄZANIA
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PROSCREEN

PROWALL 1
Ściany ochronne. Produkowane jako mobilne i wolno-
stojące. Dedykowane do: biur, sądów, urzędów.

PROSCREEN 3 PROSCREEN 4

PROSCREEN 5

Ochrona z plexi na uchwyt biurkowy
dla jednego monitora

Ochrona z plexi na uchwyt biurkowy
dla dwóch monitorów

Podwieszany ekran z plexi

Bezpieczeństwo i higiena 
w miejscu pracy 

Produkty Proscreen zapewniają dodatkową ochronę, 
stanowią barierę miedzy pracownikami i klientami, 
ograniczajac rozprzestrzenianie się wirusów.
Wykonane są z bezpiecznej, transparentnej plexi, 
którą łatwo utrzymać w czystości.

100x100 22”-27”100x100 22”-27”

PROWALL 2
Ściany ochronne. Produkowane jako mobilne 
i wolnostojące. Dedykowane do: salonów 
kosmetycznych i fryzjerskich oraz hal produkcyjnych.

1800 X 1025 X 4502000 x 1000 x 450750 x 750 x 41000 x 750 x 4

regulowana
wysokość
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+ ZNACZNIE WIĘCEJ PRODUKTÓW...
Produkujemy wysokiej jakości, nowoczesne i wszechstronne

wyroby przeznaczone min. dla:

• Biur
• Sal konferencyjnych
• Digital Signage
• Centrów monitoringu
• Szkolnictwa
• Miejsc użyteczności publicznej
• Urzędów
• IT
• Mediów
• Hoteli and restauracji
• Sklepów i galerii handlowych
• Transportu i komunikacji.

Dziękujemy za uwagę.

Na naszejstronie internetowej możecie Państwo znaleźć 

odpowiednie rozwiązanie spośród ponad 400 produktów!

WWW.EDBAK.COM

KROPIELNICE DO OBIEKTÓW SAKRALNYCH
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KROPIELNICE

KROP 1 KROP 2
Automatyczna, bezdotykowa kropielnica wolnostojąca. Automatyczna,

bezdotykowa kropielnica 
wisząca.

opcjonalne kolory obu
kropielnic:

korpus jednolity
lub ze stali

kwasoodpornej

solidna, metalowa,
zamykana obudowa

zasilanie sieciowe i bateryjne
w standardzie

zbiornik 1 litr wody święconej 
(= 10 tys. podań)

czujka ruchu IR



EDBAK Sp. z o.o.
Piotrowice 186

23-107 Strzyżewice
Poland

tel. +48 81 562 81 19
fax. +48 81 562 82 90

www.edbakproav.com
sales@edbak.com

Find us:


