WENTEX SCREENS EN DIVIDERS
PIPE & DRAPE SCREENS
Transparante schermen zijn de ideale oplossing om uw Pipe & Drape
systeem om te zetten in hygiënische schermen voor gebruik aan
toonbanken en balies. Ze zijn gemaakt van brandvertragend PVC volgens
DIN 4102 B1-voorschriften, zijn voorzien van klittenband en eenvoudig te
reinigen. De breedte is 130 cm, verdeeld in 100 cm + 30 cm overlap en zijn
momenteel verkrijgbaar in twee hoogtes: 125cm en 250cm. Maatwerk is
ook mogelijk op aanvraag.
• 100% PVC
• Vlamvertragend - DIN 4102 B1
• Gemakkelijk te reinigen

Transparant Screen 1,25(h) x 1,3(w)
Transparant Screen 2,5(h) x 1,3(w)

- Order: 89470
- Order: 89471

Baseplate
Pin
Upright
Drape support

-

Order: 89301/89304
Order: 89311
Order: 89327/89326
Order: 89342/89346

Buitengewone omstandigheden vereisen buitengewone maatregelen.
Om het beste te maken van de huidige Corona-situatie én om uw eigen
personeel en klanten veilig te houden, hebben we nagedacht over passende oplossingen. Wij kunnen u deze oplossingen aanbieden via Wentex
Screens en Set Frames. De Wentex Transparante Schermen zijn gebaseerd op het Pipe & Drape principe en zijn zeer geschikt voor toonbanken,
kassa’s en verkoopbalies. De stijlvolle Wentex Set Frames, verkrijgbaar in
diverse afmetingen, zijn zeer goed uitgerust voor kapperszaken, fitnessclubs, restaurants en soortgelijke locaties.

SET FRAMES
De Wentex Set Frames bieden een meer stijlvolle oplossing. Het aluminium
frame, standaard verkrijgbaar in vijf verschillende maten en eenvoudig op
te zetten, bevat een 100% PVC vlamvertragend transparant scherm. Het
scherm zelf is eenvoudig te reinigen en u kunt zelfs uw eigen gepersonaliseerde doek in het frame plaatsen. Een grotere opstelling is mogelijk door
het gebruik van beugels en het combineren van meerdere frames. Wilt u een
ander frame formaat (max. afmeting is 250x130cm), neem dan contact op
met onze verkoopafdeling.
• Uitwisselbare stof
• Lichtgewicht
• Veelzijdig in gebruik voor meerdere toepassingen

SF - PROTECTION SCREEN - CLEAR
200(h) x 60(w)
- Order: 89710
200(h) x 120(w)
- Order: 89711
60(h) x 80(w)
- Order: 89712
60(h) x 120(w)
- Order: 89713
60(h) x 160(w)
- Order: 89714
SF Connection strip 30cm - Order: 89668
Spider Dex bottom clamp - Order: 70636
U-torque bracket
- Order: 89666

