
beschermingspanelen  - balieschermen – toonbankschermen –kassaschermen – kuchschermen 
Dit paneel beschermt uw personeel en klanten. De transparante plexiglas wand zorgt ervoor dat bacteriën en virussen niet kunnen 

worden overgedragen. Afstand houden wordt door dit beschermingspaneel extra benadrukt, maar het belemmerd het gewenste 

contact verder niet. 

Staand Model  Hangend Model 

      

 
 Spatscherm voor balie of kassa  
 3mm plexiglas paneel 
 Eikenhout voet/frame 
 Paneel stevig verlijmd in frame 
 Staand model geleverd inclusief 4 

verstevigingsblokken en indien gewenst 
vast te schroeven aan de toonbank 

 Leverbaar in 3 formaten  

            

                      

Eenvoudig op te hangen. 
Het 3 mm dikke plexiglas is verlijmd in een 
stevige eiken frame. Dit frame heeft twee 
metalen ophanghaken waardoor het paneel 
gemakkelijk aan het plafond bevestigd kan 
worden met een ketting of ijzerdraad. 

  

 Staand model  

 
Telefoon:   +31(0)85 - 7441107 

 Hangend model  
85088060S 80x60cm  85088060H 80x60 cm  
85088080S 80x80cm  85088080H 80x80 cm  

850880100S 80x100cm  850880100H 80x100 cm  
 



beschermingspanelen  - balieschermen – toonbankschermen –kassaschermen – kuchschermen 
Beschermende klantenschermen bieden veiligheid en bescherming voor personeel en klanten. Deze schermen helpen bij de opvolging van de huidige RIVM-richtlijnen 
omdat de noodzakelijke afstand tussen twee personen wordt benadrukt. Daarnaast is de overdracht van bacteriën en virussen hiermee niet mogelijk. 

  Klantenscherm ophangmodel 97x73 met ophang systeem     Bestelnr. 178790341 
 
Gemakkelijke bevestiging 
Het klantenscherm wordt geleverd inclusief 2 ophanghaken en 2 plafond clips. Hierdoor is installatie geen enkele 
moeite. De handige clips zijn ideaal voor systeemplafonds. 
Afmetingen: 
Afmetingen: 97 (l) x 73(h) cm 
Dikte: 2,8 mm 

Kenmerken 
Model: Hangend 
Materiaal: 2,8mm dik plexiglas 
Kleur: Transparant  

  Klantenscherm baliemodel 77x99x18cm met opening      Bestelnr. 178790343 
 
Schermopening onderaan 
Onderaan de 18,5 cm diepe wand zit een opening van 8,4 cm hoog en 27 cm breed. Onvermijdelijk contact, zoals 
gebruik van een pinautomaat of het plaatsen van een kassabon op de toonbank, is hierdoor toch mogelijk. 

Afmetingen: 
Formaat scherm: 99(h) x 75,5 (l) x 18,5(b) cm 
Formaat schermopening: 8,4(h) x 27(b) cm 
Dikte materiaal: 4 mm 

Kenmerken 
Model: Staand 
Materiaal: 4mm dik plexiglas 
Kleur: Transparant 

  

 
                      

  
     Telefoon:   +31(0)85 - 7441107 

Klantenscherm baliemodel 67,5x 60cm met opening     Bestelnr. 178790342 
 
Schermopening onderaan 
Onderaan de wand zit een opening van 12 cm hoog en 30 cm breed. Onvermijdelijk contact, zoals gebruik van een 
pinautomaat of het plaatsen van een kassabon op de toonbank, is hierdoor toch mogelijk. 
Eenvoudige montage 
Het scherm wordt geleverd met twee voetsteunen welke gemakkelijk in het klantenscherm geschoven kunnen 
worden. Hiermee staat het paneel stevig op de toonbank.  
Afmetingen 
Formaat scherm: 67,5 (h) x 60 (b) cm 
Formaat schermopening: 12 (h) x 30(b) cm 
Formaat voetensteunen: 27 x 29 cm 
Dikte materiaal: 3 mm 

Kenmerken 
Model: Staand 
Materiaal: 3mm dik Plexiglas 
Kleur: Transparant 
Eenvoudige montage 

 


