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2-3Vrijstaande schermen
Sfeer zonder zorgen

�

�

�

�

Strakke en sfeervolle uitstraling 

Eigen ontwerp

3 standaardformaten + maatwerk mogelijk

Te reinigen met water en desinfecterende zeep
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Vrijstaande & hangende schermen

Plexiglas schermen

�

�

�

�

�

Zowel hangend als vrijstaand

Met of zonder print

Ieder gewenst formaat

Maatwerk mogelijk

Te reinigen met water en desinfecterende zeep
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Rollups en Jumbo frames

Mobiele producten

�

�

�

�

�

�

Lichtgewicht

Snel te (de)monteren

Gunstig geprijsd

Met of zonder print

Meerdere standaardformaten, maatwerk niet mogelijk

Te reinigen met water en desinfecterende zeep
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Vrijstaande schermen & tafelschermen
Budget

�

�

�

�

Sterk Honingraatkarton

Gunstig geprijsd

Ieder gewenst formaat

Minder goed bestand tegen vocht en reinigingsmiddel
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Bureau dividers

Tafelschermen

�

�

�

�

Strakke en sfeervolle uitstraling

Snel te (de)monteren

Alle gewenste formaten

Te reinigen met water en desinfecterende zeep
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Eigen ontwerp
De textieldoeken die in de dividers zitten zijn volledig 

te personaliseren en dus aan te passen aan de 

uitstraling en ambiance van uw  zaak.  Daarnaast

 

zijn

 de  doeken  wasbaar  en  enorm  snel  te  wisselen.

Maatwerk
We

 

werken

 

met

 

drie

 

standaardformaten.

 

Dit

 

om

 

de

 prijs

 

aantrekkelijk

 

te

 

houden.

 

Maatwerk

 

oplossingen

 zijn

 

natuurlijk

 

mogelijk,

 

daarvoor

 

kunt

 

u

 

een

 

offerte

 aanvragen.

Strakke en sfeervolle uitstraling 
Deze aluminium roomdividers met een strakke 

uitstraling maken het mogelijk om tafels van elkaar te 

scheiden, zonder dat u inlevert op sfeer of comfort. 

De divider is volledig vrijstaand en kan dus op iedere 

gewenste positie geplaatst worden.

Vrijstaande schermen
Sfeer zonder zorgen

Frame
 
150

 

x

 

150

 
cm + 2

 
doeken

Frame
 
200

 
x
 
150

 
cm + 2

 
doeken

Frame

 

250

 

x

 

150

 

cm + 2

 

doeken

 
Standaardformaten:
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Snelle montage

Voeten: Het frame is voorzien van voeten die op iedere gewenste positie onder het frame geplaatst kunnen worden.

Print: Het wisselen van de print is enorm gemakkelijk. Door de platte strip is deze gemakkelijk te verwijderen en 

opnieuw te plaatsen. Een nieuwe sfeer creëren is dan ook zo gebeurd.
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Tafelschermen
Werken zonder zorgen

Doek opties: Deze dividers zijn zowel met een geprint 

doek te leveren, als met een helder doek. Een geprint 

doek kan bijdragen aan de sfeer, waar een transparant 

doek een ruimtelijk gevoel geeft.  Beide materialen 

zijn te reinigen en voldoen aan de gestelde eisen.

Strakke en sfeervolle uitstraling

Eigen ontwerp of transparant

Snelle levering

Maatwerk mogelijk

-

-

-

-
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Glashelder
Onze glasheldere schermen worden gemaakt van 

Plexiglas. De hangende varianten zijn gemaakt van 3 

mm dik plexiglas, de staande varianten met voetjes 

worden gemaakt van 5 mm dik plexiglas.

Personaliseren
De schermen kunnen zowel zonder als met een print 

geleverd worden. Door het scherm te voorzien van 

een print is het mogelijk om een extra boodschap of 

waarschuwing over te dragen. Op die manier kies je 

voor een persoonlijke aanpak.

Maatwerk
De schermen worden geproduceerd naar wens van 

de klant. Ieder gewenste uitvoering is dus mogelijk. 

Op deze manier wordt een product geleverd wat 

precies voldoet aan de eisen en wensen van de 

desbetreffende locatie.

Reiniging
Plexiglas is enorm goed te reinigen. 
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Mobiele producten
Rollbanners en Jumbo frames

Optimaal gemak
Binnen deze productgroep bieden we een aantal 

producten aan in standaardformaten. Al deze produc-

ten hebben hetzelfde kenmerk: enorm makkelijk in 

gebruik. Dit kan zowel op één vaste plek zijn, als op 

meerdere plaatsen. Deze wanden zijn namelijk snel te 

monteren en demonteren. Daarnaast wordt ieder 

product geleverd met een handige draagtas.

Glashelder & hygiënisch 
Deze wanden zijn voorzien van een glashelder doek. 

Dit blokkeert geen zicht en de ruimte blijft dus 

volledig open. Daarnaast is het doek goed te reinigen 

met water en desinfecterende zeep. 

Personaliseren
Ook al deze producten kunnen geleverd worden met 

zowel een blanco doek, als een doek met een 

gepersonaliseerde print. Het creëren van sfeer of het

voorzien van uw logo

 

   is dus geen probleem.

85 x 200 cm

100 x 200 cm 

120 x 200 cm

Rollups in 3 formaten:
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Budget
Vrijstaande schermen & tafelschermen

Milieuvriendelijk
De budget producten zijn gemaakt van een 

honingraatkarton. Dit product is volledig recyclebaar 

en dus een milieuvriendelijk alternatief voor onze 

andere producten. De kern van het materiaal heeft 

een honingraatstructuur en is voorzien van een harde 

witte toplaag. Hierdoor is het materiaal erg sterk.

Multifunctioneel
Ook deze schermen kunnen zowel als tafelmodel 

worden ingezet, maar ook als vrijstaande variant. 

Beide opties worden geleverd met bijpassende 

voeten, waardoor het geheel stabiel zal staan. Let wel: 

Dit product is lichtgewicht, waardoor het iets sneller 

instabiel wordt.

Eigen ontwerp
De wanden kunnen zowel enkel- als dubbelzijdig 

voorzien worden van een print.

Dit

 

in

 

ieder

 

gewenst

 

ontwerp.
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