
Smittevernprodukter

-medlem?

Se hvordan utløse 

ekstra rabatter på 

siste side

https://www.plexon.no/


Plexon produserer kvalitetsprodukter i Plexiglas®

Vår lokale produksjon i Tønsberg er omstillingsdyktig, og vi kan produsere
avanserte og mindre avanserte produkter med generelt kort leveringstid.

I disse dager er det høyaktuelt med gode produkter for smittevern.
Plexon kan raskt levere både eksisterende og kundetilpassede løsninger. 

Plexiglas® er godkjent for næringsmidler, lett å holde rent, mer gjennomsiktig enn
tradisjonelt glass, og lettere formbart for å kunne tilpasses ulike former for bruk.

De neste sidene viser eksempler på hva som kan lages i løpet av kort tid hos oss, 

men er også ment som inspirasjon til andre produkter det kan være behov for.

https://www.plexon.no/


FAKTA OM PLEXIGLAS © levert fra Plexon AS & plexibutikken.no

• Ca. 5% mer gjennomsiktig enn glass – opprettholder god øyenkontakt

• 52% lettere enn vanlig glass

• 7-8 ganger mer slagfast enn glass

• Godkjent for produksjon til bruk i næringsmiddelindustrien

• Enkelt å rengjøre

• Skaper trygghet og hindrer unødig smitte

• Plexiglas ® passer inn de aller fleste steder og med sin gjennomsiktighet «stjeler» 

produktene ikke oppmerksomheten fra resten av lokale eller virker hemmende på 

kontakten mellom mennesker.

• 30 års garanti mot solbleking/gulning og krakelering ved utendørs bruk

• Laget av akryl (Methylmetacrylat) og er et av de mest raffinerte oljebaserte produkter som 

finnes. Avgir ingen skadelige gasser ved brann

• Plexiglas © er den originale merkevaren og er produsert i Tyskland

https://www.plexon.no/


Smittevernskjerm for plassering på disk-bord-resepsjon e.l.

• Leveres i ulike størrelser

• Leveres med eller uten luke

• Lukene har ulike mål, tilpasset ulike behov

• Føtter for stabil plassering medfølger

• Avrundede hjørner og polerte sider

• Leveres I original Plexiglas ®

• Produsert i

• Enkel montering

https://www.plexon.no/


Smittevernskjerm for plassering på disk-bord-resepsjon e.l.

V.nr. 10011831 V.nr. 10011809 V.nr. 10011816 V.nr. 10011812

V.nr. 10011815 V.nr. 10011824 V.nr. 10011825 V.nr. 10011828

Link til 

produktene 

her

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjermer-diskbord


Smittevernskjerm for plassering på disk-bord-resepsjon e.l.

V.nr. 10011820 V.nr. 10011826 V.nr. 10011827

Link til 

produktene 

her

V.nr. 10011835 V.nr. 10011833

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjermer-diskbord


Smittevernskjerm for plassering på disk-bord-resepsjon e.l.

https://www.plexon.no/


Smittevernskjerm for enkel takmontering

• Leveres i ulike størrelser

• Leveres med justerbar wire 

• Avrundede hjørner og polerte sider

• Leveres I original Plexiglas ®

• Produsert i

• Enkel montering

https://www.plexon.no/


Smittevernskjerm for enkel takmontering

V.nr. 10011809 V.nr. 10011830

Link til 

produktene 

her

V.nr. 10011812

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjermer-takløsninger


Mobil smittevernskjerm

• Leveres i klar eller frostet utførelse

• Leveres med 3 hjul for enkel flytting

• Stor fleksibilitet

• Avrundede hjørner og polerte sider

• Leveres i original Plexiglas ®

• Produsert i

• Leveres ferdig montert

https://www.plexon.no/


Mobil smittevernskjerm

V.nr. 10011823 V.nr. 10011822

Link til 

produktene 

her

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjermer-mobile-løsninger


Smittevernskjerm der flere venter, eller mellom 

behandlingsplasser

• Leveres i klar utførelse

• Avrundede hjørner og polerte sider

• Enkel montering med veggskinner

• Leveres i original Plexiglas ®

• Produsert i

https://www.plexon.no/


Smittevernskjerm der flere venter eller mellom 

behandlingsplasser

V.nr. 10011818

Link til 

produktet 

her

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjerm-veggmontert


Smittevernskjerm for møterom, kontorlandskap og samtalerom

• Fleksibel og plasseringsvennlig

• Kan brukes alene, for å beskytte mellom to møtedeltakere på hver sin side av bordet

• Kan utvides i bredden ved å plassere flere skjermer etter hverandre

• Kan settes opp i ulike formasjoner, avhengig av hvilket behov man har og situasjon

• Ved å bruke flere skjermer sammensatt i formasjon, kan man lage båser til hver enkelt

• Avrundede hjørner og polerte kanter

• Leveres i original Plexiglas ®

• Produsert i

https://www.plexon.no/


Smittevernskjerm for møterom, kontorlandskap og samtalerom

V.nr. 10011810

Link til 

produktet 

her

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjermer-møtekonferanserom


Fleksibel og plasseringsvennlig

Kan brukes alene, for å beskytte mellom to 

møtedeltakere på hver sin side av bordet

Kan utvides i bredden ved å plassere flere skjermer 

etter hverandre

Kan settes opp i ulike formasjoner, avhengig av 

hvilket behov man har og situasjon

Ved å bruke flere skjermer sammensatt i 

formasjon, kan man lage båser til hver enkelt

https://www.plexon.no/


Smittevern ved servering, utdeling el.

• Fleksibel og plasseringsvennlig

• Standard serveringshøyde

• Avtagbare føtter gir mer stabilitet

• Avtagbart serveringsbrett

• Gjennomsiktig for god oversikt og kontakt

• Laget slik at flere skjermer kan stables i hverandre for å ta opp mindre plass ved lagring

• Lett vaskbare overflater, godkjent for næringsmidler og produksjon

• Avrundede hjørner og polerte kanter

• Leveres i original Plexiglas ®

• Produsert i

https://www.plexon.no/


Smittevern ved servering, utdeling el

V.nr. 10011813

Link til 

produktet 

her

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevernskjerm-gulv


Beskyttelse uten å hindre kontakt

Standard 

serveringshøyde

Avtagbare føtter 

gir mer stabilitet

Laget slik at flere skjermer kan 

stables i hverandre for å ta opp 

mindre plass ved lagring

Lett vaskbare overflater, godkjent 

for næringsmidler og produksjon

Avtagbart 

serveringsbrett

Gjennomsiktig for 

god oversikt og 

kontakt

https://www.plexon.no/


Smittevern – Spesialprodukter - Intubasjonskube

• I samarbeid med fagmiljøer produserer vi spesialprodukter til ulike behov

• Leveres i original Plexiglas ®

• Produsert i

• Ta kontakt for pris eller ønske om spesialproduksjon

Link til 

produktet 

her

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/smittevern-spesialprodukter


Smittevern – Spesialtilpassede produkter

• Leveres i original Plexiglas ®

• Produsert i

• Ta kontakt om spesialproduksjon

https://www.plexon.no/


Rengjøring og vedlikehold av Plexiglas ®

V.nr. 10011823 V.nr. 10011822

Link til 

produktene 

her

V.nr. 10011822 V.nr. 10011822

Multifoam anbefales av oss og er et spesialprodukt for effektiv og skånsom rengjøring av 

plexiglass.

Burnus antistatisk spray mot-virker statisk elektrisitet og støv ansamling.

PMMA (akryl) eller plexiglass har en mykere overflate enn glass, og hard vask over tid kan gi 

ripedannelser i overflaten. Man kan polere vekk overflateriper med "Polier & Repair" pasta.

Produkter som utsettes for mye smuss, luftforurensing, saltvann ol., som utendørs 

installasjoner/båtskjermer, utendørs skjermvegger eller annet, bør rent ferskvann benyttes til å 

spyle rent for man vasker og/eller polerer.

NB! Plexiglass liker ikke alkoholholdige eller syrebaserte rengjøringsmidler. Bruk av dette kan 

føre til at materialet kan krakelere, mattes og ripes raskere

10% Rabatt for 

NHO’s

medlemmer:

Se eget 

bestillingsskjema

Midlertidig 
utsolgt

Midlertidig 
utsolgt

Midlertidig 
utsolgt

https://www.plexon.no/
https://www.plexibutikken.no/rengjøringsprodukter-til-plexiglass


https://www.plexon.no/


• www.plexon.no

• www.plexibutikken.no

https://www.plexon.no/
https://www.plexon.no/om-oss/administrasjon-og-salg
http://www.plexon.no/
http://www.plexibutikken.no/


Plexon tilbyr følgende til NHO’s medlemmer:

- 10% rabatt på standard utsalgspris ved kjøp av 1-9 stk. av samme type vare på én ordre

- 15% rabatt ved kjøp av 10-49 stk. av samme type vare på én ordre

- 20% rabatt ved kjøp av 50-99 stk. av samme vare på én ordre

- 25% rabatt ved kjøp av 100+ stk. av samme type vare på én ordre

Rabatt for NHO’s 
medlemmer

Bruk eget
bestillingsskjema

OBS!
Ved bestilling via vår nettbutikk

utløses ikke NHO-rabatt

Send ferdig utfylt skjema til
post@plexon.no

+

https://www.plexon.no/
mailto:post@plexon.no
https://www.plexon.no/

