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TECHNISCHE FICHE

PROTECT Glass

SAMENSTELLING

VRIJ TE PLAATSEN

TUSSENSCHERM (OVERSTEEK AAN 1 
KANT)

RANDSCHERM OF TUSSENSCHERM MET 
OVERSTEEL AAN WEERSZIJDEN

Onderhoud

Op het blad te bevestigen in 2 posities naar keuze

Metalen staanders, 2 identieke klemmen
> Metaal dikte 3 en 4 mm 
> 2 posities voor de klemmen: 
op de rand met bevestiging van het scherm met 2 klemschroeven. Staander op 160 mm van de rand van het scherm
tussenscherm met gelijke oversteek aan weerszijden in een gleuf op de klemmen
/!\ Bij opstelling als tussenscherm, mag de diepte van de tafel of het bureau niet meer bedragen dan 700 mm
> Wit epoxy gelakt
> Staanders meegeleverd met het scherm
> Geschikt voor bladdikten tussen 19 en 39 mm 

KENMERKEN

Doorzichtig preventiescherm van gehard glas, dikte 6 mm 

1 formaat van het scherm naargelang de toepassing in verschillende posities te plaatsen. 
Afm. enkel scherm: B.784 x H.580 x D.6 mm

3 versies:
- Preventiescherm vrij te plaatsen
- Tussenscherm met oversteek aan één kant
- Randscherm of tussenscherm met oversteek aan weerszijden

Rechtstreeks op een bureau te plaatsen

Metalen staanders
> Metaal, dikte 4 mm, met 2 spanschroeven aan het scherm bevestigd. Afm. staander B.200 x H.75  x D.150  mm
> Staanders op 120 mm van de rand. Ruimte tussen 2 staanders 384 mm
Ruimte tussen het blad en het scherm 20 mm
> Wit epoxy gelakt
> Dubbelzijdige kleefstrook onder de staanders
> Verkocht per 2 (meegeleverd met het scherm)

PREVENTIESCHERMEN - 3 POSITIES

Aan het blad te bevestigen met variabele oversteek aan één kant

Metalen staanders, 2 verschillende klemmen
> Metaal dikte 3 en 4 mm bevestigd aan het scherm met 1 spanschroef aan de ene kant en in gleuf ana de andere kant
> Staander op het blad op 160 mm (à l'entraxe) van de rand van het scherm. Vrij te plaatsen aan de andere kant in een gleuf (met oversteek 
ver of minder ver)
> Wit epoxy gelakt
> Dubbelzijdige kleefstrook voor de staander op het blad
> Staanders meegeleverd met het scherm
> Geschikt voor bladdikten tussen 19 en 39 mm 

Reiniging met doek en ruitenreiniger
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Hoogte

Breedte
Dikte

Hoogte

Breedte
Diepte 150 150 80 (tussenscherm) / 100 (randscherm)

Vrij te plaatsen Tussenscherm (oversteek aan 1 kant) Randscherm of tussenscherm (oversteek aan 
weerszijden)

TOTALE AFMETINGEN VAN HET SCHERM IN POSITIE * (in mm)

6

Vrij te plaatsen Tussenscherm (oversteek aan 1 kant) Randscherm of tussenscherm (oversteek aan 
weerszijden)

SCHERMEN

TOTALE AFMETINGEN VAN HET SCHERM (in mm)

580

784

AFMETINGEN

600 584 584

784 784 784


