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Doeltreffende PlexiGlas oplossingen!  

Beschermwanden.nl biedt diverse transparante en beschermende Plexiglas oplossingen voor 

het creëren van afstand tijdens Social Distancing.  

Counterschermen voor horeca, uitgifte- en/of kassapunten 

 

We zitten voorlopig vast in de 1,5 m samenleving en ieder bedrijf zal op een creatieve wijze 

middels Smart Distancing en binnen een realistisch budget afstand moeten creëren tussen 

medewerkers en bezoekers. Dit is een flinke uitdaging en afstand houden zal niet altijd 

makkelijk zijn op locaties waar bijvoorbeeld de ruimte schaars is.   

Hiervoor bieden stevige transparante plexiglas beschermingswanden een oplossing. Niet 

alleen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan maar ook om 

medewerkers en bezoekers een gevoel van veiligheid te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counterscherm hangend  

Vanaf: Euro 45,00 ex. Btw  

Bij formaat: 1000 x 800 mm (dikte 4 

mm) 
Counterscherm staand met poten 

Vanaf: Euro 77,50 ex. Btw  

Bij formaat: 1000 x 800 mm (dikte 5 

mm) Ander formaat nodig? Geen probleem en 

wij maken offerte op maat op.   

Vergadertafel / bureauschermen 

Ronde hoeken op poten 

Vanaf: Euro 87,50 ex. Btw  

Bij formaat: 1000 x 800 mm (dikte 5 

mm) 

Ander formaat nodig? Geen probleem en wij 

maken offerte op maat op.   
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Beschermwanden.nl biedt o.a. oplossingen voor: 

• Horeca - restaurants en hotelketen 
• Supermarkten 
• Werkplekkenafscheiding  
• Balie/Counter schermen 
• Scholen Universiteiten  
• Ziekenhuizen 

Bescherm uzelf en bezoekers!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of denk bijvoorbeeld aan een lang vergadertafelscherm: 1800 x 650 mm met poten > 

Indicatieprijs: Euro 195,- ex. Btw  

 

 

 

 

 

 

 

 

Counterscherm met uitsparing en 

zijkantbescherming  

Vanaf: Euro 129,50 ex. Btw  

Bij formaat: 1000 x 800 mm  (dikte 5 mm) 

Ander formaat nodig? Geen probleem en wij maken 

offerte op maat op.   

 

Horecatafel of vergadertafel kruis  

4 personen plek (kruis)  

Vanaf: Euro 105,00 ex. Btw  

Bij formaat: 1000 x 1000 x 650 mm 
(dikte 5 mm) 

Transparante plexiglas platen gekruist opgesteld  

Ander formaat nodig? Geen probleem en wij maken 

offerte op maat op.   

 

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST! BEL: 030-2272338 OF GA NAAR ONZE WEBSITE: www.beschermwanden.nl 

 

Ook op maat leveren wij diverse oplossingen.  

Een ander formaat scherm nodig? Geen 

probleem, wij denken graag met u mee!  

  


