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Beste klant, 
 
Het nieuwe werken in de 1.5 meter economie vergt veel aandacht in alle kantoren. Je 
treft hierbij een overzicht van oplossingen die wij kunnen bieden. Staat er iets niet bij? 
Vraag het ons.  
 

Plexiglas wanden in2b 
Wordt geleverd incl. bevestigingsmateriaal. Dikte: 8 mm. Bladklem bereik: tot 35 mm. Kleur: helder 
transparant. 
 

          
 

Artikelnr Omschrijving Prijs 
KA809F409 Plexi Bureau-zijwand 100 x 75 (b+h)   €  159,00  

KA809F406 Plexi Bureauwand 140 x 75 (b+h)  €  219,00  

KA809F407 Plexi Bureauwand 160 x 75 (b+h)   €  239,00  

KA809F408 Plexi Bureauwand 180 x 75 (b+h)   €  269,00  

 
 

Plexiglas opzetwanden in2b (voor op akoestische panelen)  
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Hygiënische opzet schermen voor op akoestische panelen. Werkt u ook met een akoestisch paneel achter of 
tussen uw bureau? Door alle nieuwe maatregelen en situaties, dienen we vooral het werken veilig te maken 
voor ons zelf en onze collega’s. Door gebruik van deze opzet schermen, maken we het samen weer mogelijk. 
Dit hygiënische opzet scherm van is gemaakt van transparant Acryl, met een dikte van 3mm. Ziet u de 
gewenste afmeting hier niet tussen staan? Maatwerk is mogelijk! Hoe te monteren ? U beschadigd niets en 
hoeft niet in uw mooie akoestische wand te schroeven. Ook later zonder schade weer te verwijderen. Dit 
scherm wordt geleverd Inclusief de benodigde 3 montageklemmen. Het klembereik is vanaf 2,5 cm tot en met 
5,5 cm.  

Omschrijving  Prijs   
Opzet scherm 1200mmx300mm. Transparant Acryl, dikte van 3mm.  €    98,00  

Opzet scherm 1200mmx600mm. Transparant Acryl, dikte van 3mm.  €  129,00  

Opzet scherm 1600mmx300mm. Transparant Acryl, dikte van 3mm.  €  139,00  

 
 
 

Universeel hygiëne bureauscherm van Acryl in2b 

 
Dit handige Acryl hygiënescherm is hiervoor ontwikkeld, welke eenvoudig op elk bureaublad is te plaatsen. Dit 
hygiënescherm wordt geleverd inclusief universele klemmen met een linker en rechter-zijscherm, voor een 
optimale bescherming! Voor technische specificaties en afmetingen: 1500 x 600 (zie ook PDF). Ook diversen 
andere afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.  
Prijs € 198,00 
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Scheidingswand – semi-transparant sv 
Desgewenst verrijdbaar 

      
Accessoire: verrijdbare voet 

 
Wie stabiliteit bovenaan de prioriteitenlijst heeft staan, die kiest voor dit product. Onze scheidingswanden 
staan als een huis dankzij de stalen voeten en lichtgewicht frameconstructie. Het semi-transparante 
wandoppervlak is een heldere polycarbonaat kanaalplaat. 
Inclusief 2 verbindingsassen van 40 cm en 1 2-weg koppeldeel. Let op: de (verrijdbare) voeten dienen apart 
besteld te worden. 
Eenvoudige opbouw 
Door de modulaire opbouw kunnen tot maximaal vier wanden eenvoudig via één voet aan elkaar gekoppeld 
worden. Hierdoor zijn werkplekken te realiseren in zeer korte tijd. 
 

Omschrijving Prijs 
Scheidingswand semi-transparant     

Scheidingswand semi-transparant, 180x120 cm, exclusief voeten  €             199,00  

Scheidingswand semi-transparant, 140x120 cm, exclusief voeten  €             197,00  

      

Scheidingswand accessoires   

Voet vrijstaand voor scheidingswanden (prijs per stuk)  €               47,00  

Voet muurpositie voor scheidingswanden (prijs per stuk)  €               47,00  

Verrijdbare voet voor scheidingswanden, compleet (prijs per stuk)  €               99,00  

Verbindingsdop 4-weg scheidingswand  €                 4,50  

Verbindingsdop 3-weg scheidingswand  €                 4,50  

Verbindingsdop 2-weg scheidingswand  €                 4,50  

Set flexible wandhaken  €               16,00  
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Scheidingswand verrijdbaar - vol transparant - sv 
 

 
 

Omschrijving Prijs 
Verrijdbaar scherm vol transparant   

Verrijdbaar scherm, 190x80 cm, vol transparant plexiglas, inclusief onderstel  €             299,00  

Verrijdbaar scherm, 190x126 cm, vol transparant plexiglas, inclusief onderstel  €             355,00  

 
 
 

Scheidingsscherm met vaste bureauklem sv 
LET OP!  Vaste bevestiging van schermen aan bureaus is soms een vereiste in schoonmaakcontracten. 
 
Scheidingsscherm plexiglas: hoogwaardige transparant plexiglas bestaande uit 70% acrylaat en 30% 
polystreen; snel en eenvoudig op te bouwen en af te breken, stabiele constructie, inclusief set statische 
brainstormvellen. 
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Omschrijving Prijs 
Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x75 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x bureauklem 
enkel bureau 

 €               98,00  

Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x120 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x bureauklem 
enkel bureau 

 €             157,00  

Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x160 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x bureauklem 
enkel bureau 

 €             180,00  

Omschrijving Prijs 
Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x75 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x bureauklem 
dubbel bureau 

 €               98,00  

Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x120 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x bureauklem 
dubbel bureau 

 €             157,00  

Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x160 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x bureauklem 
dubbel bureau 

 €             180,00  

 
Combiset Scheidingsschermen Bureau/Tafel, 
whiteboard/prikbord. sv 
Scheidingsscherm whiteboard/prikbord; levenslange garantie op whiteboardoppervlak; akoestisch 
prikoppervlak van gerecycled PET-vilt; inclusief set statische brainstormvellen. 
 

 

 
Omschrijving  Prijs   

Scheidingsscherm 58x75 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs, incl. 2x bureauklem enkel bureau 

 €             176,00  

Scheidingsscherm 58x120 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs, incl. 2x bureauklem enkel bureau 

 €             228,00  

Scheidingsscherm 58x160 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs, incl. 2x bureauklem enkel bureau 

 €             271,00  
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Omschrijving  Prijs   

Scheidingsscherm 58x75 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs, incl. 2x bureauklem dubbel bureau 

 €             176,00  

Scheidingsscherm 58x120 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs, incl. 2x bureauklem dubbel bureau 

 €             228,00  

Scheidingsscherm 58x160 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs, incl. 2x bureauklem dubbel bureau 

 €             271,00  

Combinatie scheidingsscherm whitebord/prikbord met houten voeten is niet mogelijk. 

 
 

Scheidingsscherm met houten voet sv 
 

      
 

Omschrijving Prijs 
Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x75 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x houten 
voetstuk 3-weg 

 €               94,00  

Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x120 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x houten 
voetstuk 3-weg 

 €             153,00  

Scheidingsscherm Bureau/Tafel, 58x160 cm, Plexiglas transparant, incl. 2x houten 
voetstuk 3-weg 

 €             176,00  

 
 

Scheidingsschermen Bureau / Tafel - Losse artikelen sv 
Scheidingsscherm plexiglas 

Omschrijving  Prijs   
Scheidingsscherm 58x75x0,5 cm Bureau/Tafel, Plexiglas transparant, exclusief voeten. 
Radius hoeken: 5 mm 

 €               62,00  

Scheidingsscherm 58x120x0,5 cm Bureau/Tafel, Plexiglas transparant, exclusief voeten. 
Radius hoeken: 5 mm 

 €             121,00  

Scheidingsscherm 58x160x0,5 cm Bureau/Tafel, Plexiglas transparant, exclusief voeten. 
Radius hoeken: 5 mm 

 €             144,00  
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Scheidingsscherm whitebord/prikbord 

Omschrijving  Prijs   
Scheidingsscherm 58x75x0,5 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs. Radius hoeken: 5 mm 

 €             140,00  

Scheidingsscherm 58x120x0,5 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs. Radius hoeken: 5 mm 

 €             192,00  

Scheidingsscherm 58x160x0,5 cm Bureau/Tafel, whitebord emailstaal wit / prikbord 
akoestisch grijs. Radius hoeken: 5 mm 

 €             235,00  

 
 

 
 

Koppeldeel: Verbind de bovenzijden van plexiglasschermen voor optimale stabiliteit 

Omschrijving Prijs 
Koppelstuk t.b.v. Scheidingsscherm Plexiglas, 2-weg  €                 4,20  

Koppelstuk t.b.v. Scheidingsscherm Plexiglas, 3-weg  €                 4,20  

Koppelstuk t.b.v. Scheidingsscherm Plexiglas, 4-weg  €                 4,20  

 

Bureau klemmen 

Omschrijving Prijs 
Bureauklem enkel bureau / eindstuk t.b.v. Scheidingsscherm Bureau/Tafel  €               18,00  

Bureauklem tussenstuk t.b.v. Scheidingsscherm Bureau/Tafel  €               18,00  

 

Houten voeten 

Omschrijving Prijs 
Houten voetstuk t.b.v. Scheidingsscherm Plexiglas, 4-weg  €               16,00  

Houten voetstuk t.b.v. Scheidingsscherm Plexiglas, 3-weg  €               16,00  

Houten voetstuk t.b.v. Scheidingsscherm Plexiglas, 2-weg  €               12,00  
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Hygienescherm OPUS 2 EP 
 

      

 

*Hygiënescherm voor sociale afstand ter bescherming van klanten en medewerkers.  
*Door middel van 2 aparte voeten snel en gemakkelijk te monteren.  
*Gemaakt van stevig acryl met een dikte van 5mm, dat weerstand biedt tegen breuk.  
*Voorzien van een handig transactievenster, afmeting 300x150mm.  
*10 Graden kijkhoek voor extra stabiliteit.  
 

Artnr. Omschrijving Afname Prijs 

357010 Hygienescherm OPUS 2 - 5mm - 500x750mm. 1 €                  77,88  

357011 Hygienescherm OPUS 2 - 5mm - 600x900mm. 1 €               121,63  

357012 Hygienescherm OPUS 2 - 5mm - 750x1000mm.  1 €               153,13  

357013 Hygienescherm OPUS 2 - 5mm - 1500x500mm.  1 €               153,13  
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Hygienescherm OPUS 2 Balie EP 
 

 
 
*Hygiënescherm voor sociale afstand tegen luchtverontreinigende stoffen. *Voorkomt directe besmetting.  
*Gemaakt van stevig acryl met een dikte van 5mm, dat weerstand biedt tegen breuk en verbrijzeling.  
*Lichtgewicht aluminium frame maar een robuuste en stabiele constructie. *Eenvoudig te monteren.  
*Voorzien van een handig transactievenster, afmeting 300x120mm.  
*Formaat: 1000x500x400mm. *Ook verkrijgbaar in formaat 1000x850x250mm, artikelnummer 357031.  
 

Artnr. Omschrijving Afname Prijs 

357030 Hygienescherm OPUS 2 Balie 1000x500mm.  1 €               183,75  

357031 Hygienescherm OPUS 2 Balie 1000x850mm. 1 €               296,63  

 
 

Hygiënescherm OPUS 2 aluminium basis 850X900mm. EP 

     
*Hygiënescherm voor sociale afstand tegen luchtverontreinigende stoffen.  
*Lichtgewicht aluminium frame maar een robuuste en stabiele constructie.  
*Seperatieplaten en voetjes voor directe montage op het werkblad.  
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*Zeer geschikt voor locaties waar een breed en groot scherm gewenst is.  
*Gemaakt van stevig acryl wat beschermt tegen breuk.  
*Eenvoudig en snel te monteren. *Plat verpakt. *Transactieruimte van 120 mm over de gehele breedte.  
*Afmeting: 850x900mm. *Uit te breiden door middel van apart te verkrijgen schermen in gelijk formaat 
(artikelnummer 357001). 
 

Artnr. Omschrijving Afname Prijs 

357000 Hygienescherm OPUS 2 aluminium basis 850X900mm.  1 €               192,50  

357001 Hygienescherm OPUS 2 aluminium aanbouw 850X900mm.  1 €               144,38  

357002 Hygienescherm OPUS 2 aluminium basis 950X900mm.  1 €               196,88  

357003 Hygienescherm OPUS 2 aluminium aanbouw 950X900mm. 1 €               153,13  

 
 

Hygienescherm OPUS 2 opvouwbaar EP 
 

   

 
*Hygiënescherm voor sociale afstand tegen luchtverontreinigende stoffen.  
*Gemaakt van stevig acryl met een dikte van 4mm.  
*Voorkomt directe besmetting en dit model is uitstekend voor persoonlijk gebruik. 
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*Door middel van de scharnieren opvouwbaar en hierdoor eenvoudig in gebruik. 
*Voorzien van een handig transactievenster, afmeting 300x150mm.  
*Formaat: 1000x1000x250mm. *Ook verkrijgbaar in formaat 900x650x250mm, artikelnummer 357021  
 

Artnr. Omschrijving: Afname Prijs  

357020 Hygienescherm OPUS 2 opvouwbaar 1000x1000mm - 4mm  1 €               192,50  

357021 Hygienescherm OPUS 2 opvouwbaar 900x650mm - 4mm  1 €               144,38  

 
 
 

Flexibel afscheidingsscherm hangend | PVC | 1400 mm | 
Transparant  
 

 
 
- Materiaal: aluminium koker met een glashelder UV-gepolijste PVC-folie. 
- Formaat: 1400 mm (breedte) * 650 mm (hoogte). 
- Compleet geleverd (incl. ophangsysteem t.b.v. systeemplafond: setje van zes dubbelhaken - 2x 150 mm, 2x 
750 mm, 2x 1000 mm - en 2 plafondhaken). 
Prijs € 79,00  
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Hangend transparant scherm | 900*750 mm 
 

    
 

 
 
 
- Materiaal: acryl. 
- Voorzien van 4 gaten op de hoeken, dus zowel in staand als liggend formaat worden opgehangen. 
- Compleet geleverd (incl. ophangsysteem t.b.v. systeemplafond: setje van zes dubbelhaken - 2x 150 mm, 2x 
750 mm, 2x 1000 mm - en 2 plafondhaken). 
Prijs € 89,00  
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Transparant oprolbaar scherm, 200cm hoog 
 

    
 
- Lichtgewicht, waardoor het scherm eenvoudig is te verplaatsen. 
- Formaat: 800 mm (breedte) * 2000 mm (hoogte). 
- Materiaal: wand gemaakt van glashelder vinyl, voorzien van een degelijke aluminium cassette. 
- Voorzien van duidelijk zichtbare geel/zwarte afbakening op de zijdes en cassette. 
 
Formaat 80mm breed € 149,00 
Formaat 100cm breed € 169,00 
Formaat 120cm breed € 199,00 
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Transparant baliescherm | 750*800mm | inclusief 
waarschuwingssticker 
 

 
 
- Inclusief waarschuwingssticker 
- Afmeting: 750*800 mm 
- Doorgeefluik van 250*150 mm 
- Materiaal: Acryl 
- Eenvoudig te monteren. 
Prijs € 89,90  
 

 
Beschrijfbaar veiligheidsbord + accessoires sv 
Dit attentiebord met losse magneten maakt de veiligheidsregels per ruimte of pand kenbaar. Met de 
bijgeleverde magneten kan per situatie een andere set aan maatregelen gecommuniceerd worden. Het 
attentiebord is magneethoudend, beschrijfbaar en droog uitwisbaar 
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Omschrijving Prijs 
Veiligheidsbord, softline 8mm (NL) 30x45 cm. + 12 magnetische symbolen + 
magnetische microvezeldoek + zwarte marker 

 €               49,50  

Veiligheidsbord, softline 8mm (DE) 30x45 cm. + 12 magnetische symbolen + 
magnetische microvezeldoek + zwarte marker 

 €               49,50  

Veiligheidsbord, softline 8mm (EN) 30x45 cm. + 12 magnetische symbolen + 
magnetische microvezeldoek + zwarte marker 

 €               49,50  

Veiligheidsbord, softline 8mm (FR) 30x45 cm. + 12 magnetische symbolen + magnetische 
microvezeldoek + zwarte marker 

 €               49,50  

 
 

Omschrijving  Prijs   
Veiligheidsbord, softline 8mm (NL) 60x90 cm. + 12 magnetische symbolen + 
magnetische microvezeldoek + zwarte marker 

 €               75,00  

Veiligheidsbord, softline 8mm (DE) 60x90 cm. + 12 magnetische symbolen + 
magnetische microvezeldoek + zwarte marker 

 €               75,00  

Veiligheidsbord, softline 8mm (EN) 60x90 cm. + 12 magnetische symbolen + 
magnetische microvezeldoek + zwarte marker 

 €               75,00  

Veiligheidsbord, softline 8mm (FR) 60x90 cm. + 12 magnetische symbolen + magnetische 
microvezeldoek + zwarte marker 

 €               75,00  

 
Social Distance vloerklever sv 
 

     
 

Omschrijving Prijs 
Social Distance vloerklever cirkel voor vloerbedekking. bestaande uit 10 delen; Ø300 cm  €        103,00  

Social Distance vloerklever cirkel voor gladde vloeren. bestaande uit 10 delen; Ø300 cm  €        107,00  

Social Distance vloerklever vierkant voor vloerbedekking. bestaande uit 10 delen; Ø300 cm  €        105,00  

Social Distance vloerklever vierkant voor gladde vloeren. bestaande uit 10 delen; Ø300 cm  €        110,00  
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Vloerstickers en Tape sv 

 
 

 
 

Omschrijving Prijs 
Vloersticker 'houd afstand 1,5 meter' voor vloerbedekking. 10  stickers; Ø 30cm  €               70,00  

Vloersticker 'houd afstand 1,5 meter' voor gladde vloeren. 10  stickers; Ø 30cm  €               78,00  

Vloersticker anderhalve meter maatsticker voor vloerbedekking. 10 stickers, 150x5 cm  €               45,00  

Vloersticker anderhalve meter maatsticker voor gladde vloeren. 10 stickers, 150x5 cm  €               35,50  

 
 

Anti-slip vloersticker Voetstappen voor gladde vloeren    
| Houd afstand (1.5m) | Ø 350 mm | geel-zwart |  JAL 
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- Voldoet aan de hygiënemaatregelen die gelden tijdens de Corona-crisis.  
- Ronde stickers met een diameter van 350 mm. 
- Kleur: geel-zwart. 
- Materiaal: permanent hechtend vinyl 
- Anti-slip 
- Voorzien van krasvast laminaat 
- Kabri nr J7999kab807 
Prijs per stuk € 7,75. 
Let op Minimale afname 2 stuks (af te nemen per 2 stuks)! 
 

Anti-slip vloersticker Voetstappen voor ruwe vloeren  
| Houd afstand (1.5m) | Ø 350 mm | geel-zwart | ook voor 
buiten! JAL 
 

       

 

- Voldoet aan de hygiënemaatregelen die gelden tijdens de Corona-crisis. 
- Ronde stickers met een diameter van 350 mm. 
- Kleur: geel-zwart 
- Anti-slip 
- Ook geschikt voor buiten! 
- Materiaal: permanent hechtend vinyl voor montage op ruwe vloeren, dus ook voor op beton en tapijt. 
- Kabri nr J7999kab806 
Prijs per stuk € 11,90. 
Let op Minimale afname 2 stuks (af te nemen per 2 stuks)! 
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Anti-slip vloersticker ‘Wacht hier’ | Voor ruwe vloeren | 
Ø 350 mm JAL 
 

 
- Voorzien van tekst 'Wacht hier'. 
- Ronde sticker met een diameter van 350 mm. 
- Kleur: geel-zwart 
- Anti-slip 
- Materiaal: permanent hechtend vinyl voor montage op ruwe vloeren. 
- Kabri nr J7999kab823 
Prijs per stuk € 11,90. 
Let op Minimale afname 2 stuks (af te nemen per 2 stuks)! 
 
 

Anti-slip vloersticker 'Eenrichting' | Voor gladde vloeren | Ø 
350 MM JAL 
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- Voorzien van algemeen teken 'Eenrichting'. 
- Geschikt voor montage op gladde vloeren (zowel buiten als binnen). 
- Ronde sticker met een diameter van 350 mm. 
- Materiaal: permanent hechtend vinyl voorzien van een transparant laminaat met een anti-slip afwerking. 
- Zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten. 
- De sticker is eenvoudig schoon te maken. 
- Kleur: blauw-wit 
- Kabri nr J7999kab818 
Prijs per stuk € 7,75. 
Let op Minimale afname 2 stuks (af te nemen per 2 stuks)! 
 
 

Voor de ruwe vloer: “Eenrichting” zie foto hierboven bij gladde vloer 
- Geschikt voor montage op ruwe vloeren (zowel buiten als binnen). 
- Ronde sticker met een diameter van 350 mm. 
- Kleur: blauw-wit 
- Materiaal: permanent hechtend vinyl voor montage op ruwe vloeren, dus ook voor op beton en tapijt. 
- Kabri nr J7999kab819 
Prijs per stuk € 11,90. 
Let op Minimale afname 2 stuks (af te nemen per 2 stuks)! 
 
 
 
 
Overig: 
Prijzen excl. BTW 
Levertijd: in overleg 
Bezorgkosten afhankelijk van de afname. 
 
 
 


