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TECHNISCHE FICHE

PROTECT

SAMENSTELLING

BALIESCHERM

PREVENTIESCHERMEN

OPZETELEMENT VOOR 
PRIVACY-PANELEN

Onderhoudstips

Hoogte

Breedte
Dikte

Hoogte

Breedte
Diepte 300 150 tussen 31 en 56

Voor plaatsing op een privacy-paneel
> 3 modellen naargelang van het formaat van het preventiescherm: B. 700,  1300,  1500 mm  - Hoogte 260 mm
Het opzetelement is 100 mm smaller dan een standaardscherm

Bevestigingsklemmen (het opzetelement wordt in de klemmen geschoven ter hoogte van de inkepingen in het plexiglas) 
> Metaal dikte 3 en 5 mm bevestigd aan het scherm door de afstand tussen de 2 klemmen te regelen
> Geschikt voor privacy-panelen met een dikte tussen 25 en 50 mm  
(niet geschikt voor de melamine privacy-panelen TWINS)
> Steunen op 100 mm  (hartafstand) van de rand van het scherm
> Wit epoxy gelakt
> Verkocht per 2

Balieschermen Preventieschermen Opzetelement voor privacy-panelen

700 600 260

630 784 / 1384 / 1584 700 / 1300 / 1500

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

5

Balieschermen Preventieschermen Opzetelement voor privacy-panelen

KENMERKEN

Transparant scherm van Plexiglas® dikte 5 mm

Verschillende modellen naargelang de toepassing:
- Baliescherm voor vrije plaatsing op ontvangstbalie
- Preventieschermen voor vrije plaatsing
- Opzetelement voor privacy-panelen

Voor plaatsing op een ontvangstbalie
> 1 enkel model. 
> Totale afmetingen: B. 630 x H. 700 x D. 300 mm.  Scherm zelf (zonder steunen)  : B. 630 x H. 700 x D. 5 mm
> Gleuf in het midden onderaan om documenten door te geven (bruikbare afm.: B. 250 x H. 30 mm)
> 2 steunen van plexiglas die over het scherm worden geschoven (dubbelzijdige kleefband onder de steunen). 430 mm tussen de 2 steunen
> Verkocht per 5
> Zelf te monteren

BALIESCHERM - PREVENTIESCHERM - OPZETELEMENT VOOR PRIVACY-PANELEN

AFMETINGEN

SCHERMEN

TOTALE AFMETINGEN VAN HET SCHERM (in mm)

Voor plaatsing op een bureau of vergadertafel
> 3 modellen: B. 784, 1384, 1584 mm - Hoogte 600 mm
> Gleuf in het midden onderaan om documenten door te geven (bruikbare afm.: B. 150  x H. 60 mm)

Metalen steunen
> Metaal, dikte 3 mm, met spanschroeven bevestigd aan het scherrm. Afm. steun B. 150 x H. 60 x D. 80 mm
> Steunen op 146,5 mm (hartafstand) van de rand van het scherm
> Wit epoxy gelakt
> Dubbelzijdige kleefband onder de steunen
> Verkocht per 2 

Reinigen met een microvezeldoek
Klassieke schoonmaakmiddelen gebruiken (zeep, ruitenreiniger, bleekwater (10%)).
Bestand tegen alcogel indien nadien gereinigd met ruitenreiniger

700 600 320

630 784 / 1384 / 1584 700 / 1300 / 1500


