
MOBIELE BALIESCHERM  
Het scherm is vervaardigt uit gelaagd veiligheidsglas is krasvast en glashelder, stootbestendig en uiteraard splin-
tervrij. Door de meegeleverde rubberen voetjes is het scherm snel te plaatsen en uit te breiden met extra elemen-
ten. Door de doorgeef functie van het scherm kunt u veilig maar toch persoonlijk contact houden met uw klanten. 
Door het scherm te gebruiken, garandeert u niet alleen uw medewerkers een hoogwaardige bescherming tegen 
infecties, maar geeft u uw klanten ook een veilig gevoel.

ALLEEN GLAS BIEDT EFFECTIEVE BESCHERMING

Effectieve desinfectie tegen Covid-19 is alleen mogelijk op glas. Transparante kunststoffen zoals acrylglas zijn niet 
bestand tegen behandeling met de stoffen die effectief zijn tegen het Covid 19-virus. Deze kunststoffen worden 
beschadigd door desinfectie met de middelen    62-71% ethanol en 0,1% natriumhypochloriet die geschikt zijn om 
het Covid 19-virus te bestrijden. Er ontstaan scheuren, waardoor niet meer aan de hygiënische minimumnormen 
kan worden voldaan. Bron: Journal of Hospital Infection, Volume 104, Issue 3, March 2020 246-251

OVERZICHT VAN VOORDELEN

SHIELD-CHECK Optimale hygiëne oplossing voor
 uw klant en personeel
SHIELD-CHECK Geschikt voor apotheken, hotels, winkels
 en openbare instellingen
SHIELD-CHECK Voor binnen- en buitengebruik (roestvast)
SHIELD-CHECK Krasvrij, glashelder, stootbestendig en
 onbreekbaar
SHIELD-CHECK Kunststof glijders beschermen je oppervlak
SHIELD-CHECK Eenvoudige montage
SHIELD-CHECK Verschillende oppervlakken
 (rvs-, en chroom design)
SHIELD-CHECK Gemakkelijk uitbreidbaar
SHIELD-CHECK Andere afmetingen op aanvraag

LEVERINGSOMVANG

2 stuks staanders
4 stuks glasklemmen
1 stuk glas (1000 x 750 mm)
1 stuk schoonmaakdoekje

189,00 €
EXCL. BTW EXCL. VERZENDINGSKOSTEN

DIRECT BESCHIKBAAR

Bestellingen die vóór 12.00 uur zijn ontvan-
gen, worden dezelfde dag verzonden. Dit is de 
enige manier om uw werknemers en klanten 
een hoogwaardige en snelle bescherming te 
garanderen.

PRODUCTNR.:   20.0650.019.20

ANDERE AFMETINGEN

Dankzij het modulaire systeem kan de hygië-
nebescherming van glas eenvoudig worden 
uitgebreid. Extra glashouders en -poten en 
veiligheidsglas zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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