Automat D810 wydający
maseczki na produkcji
Miło nam poinformować, że rozszerzyliśmy nasza ofertę Magazyn24h
o wydawanie z automatów vendingowych masek ochronnych na usta.
Automaty instalujemy bezpośrednio na liniach produkcyjnych dzięki
temu pracownicy mają dostęp do ŚOP 24h na dobę. Dostęp do produktów
pracownicy mają za pomocą kart zbliżeniowych. Szczegółowy opis
automatów i ich działania znajduje się na stronie www.magazyn24h.com
Wynajęcie automatu D810 - 980,00 zł netto miesięcznie, za każde
wydane 1000 zł rabat na wynajem wynoszący 10% ( przy zakupach
dowolnych produktów na poziomie 10.000,00 zł wynajem 1,00 zł netto)
Każdy automat ma zainstalowany automatyczny dozownik model
XDQ110 do dezynfekcji rąk !
W OFERCIE DOSTĘPNE DWA MODELE MASEK:

MASKA JEDNORAZOWA
3-WARSTWOWA

MASKA TKANINOWA

cena sprzedaży:

» do 100 szt. - 4,20 zł*

» do 1000 szt. 2,75 zł*

» od 100 - 500 szt. - 4,10 zł*

» od 1000 - 2000 szt. 2,60 zł*

» od 500 - 1000 szt. 4,00 zł*

» od 2000 - 3000 szt. 2,45 zł*

» powyżej 1000 szt. 3,90 zł*

» powyżej 3000 szt. 2,30 zł*

» logo ﬁrmy + 1,00 zł*

cena sprzedaży:

WYKONANA Z TKANINY MELTBLOWN. JEST TO
ULTRACIENKA TKANINA Z WŁÓKIEN ELEKTROSTATYCZNYCH, DZIĘKI KTÓRYM MASKA LEPIEJ
POCHŁANIA PYŁ I KROPLE.

WYKONANE Z TKANINY BAWEŁNIANEJ LUB BAWEŁNIANO POLIESTROWEJ O GRAMATURZE OK.
160 G/M2. MASKI MOGĄ BYĆ W KOLORZE BIAŁYM, NIEBIESKIM, CZARNYM. MOZLIWE WYKONANIE LOGO FIRMY.

*ceny zakupu obowiązują z umową na wynajem automatu wydającego.
Do masek zalecamy proszek do prania dezynfekujący (zabija koronawirusa)
wiaderko 5,175 kg Clovin II Septon w cenie za 5kg 47,00 zł netto. Szczegółowe opisy produktów przedstawione na: www.magazyn24h.com/covid-19.
Umowa wynajmu na okres 36 miesięcy, w każdym momencie współpracy wynajmujący ma prawo do zmiany
asortymentu wydawanego za pomocą automatów wydających na dowolne produktu używane w zakładzie
produkcyjnym.
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