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Technische tekeningen

De Clean-Desk-Divider in plexi maakt veilig con-
tact mogelijk tussen klanten en medewerkers. 

Er zijn diverse oplossingen mogelijk om uw receptie, 
kassa, vergaderruimte, bureau, loket,… te voorzien 
van plexi schermen. U heeft hier de keuze uit een 
standaardgamma met verschillende combinatie-
mogelijkheden en afwerkingen. Indien gewenst 
kunnen de Clean-Desk-Dividers voorzien worden 
van de gepersonaliseerde branding van uw bedrijf.

Technische info

• Plexi scherm in flexibel kaderwerk
 ° Dikte = 5 mm 

• Uitvoering kader in full core white compact
 ° Dikte = 13 mm

• Plexi scherm met of zonder sparing voor doorgeefluik
• Andere kleuren en afwerkingen mogelijk op aanvraag
• Verschillende standaard koppelstukken leverbaar
• Verschillende afmetingen mogelijk in hoogte en breedte
• Invulling in opake acrylaat panelen (hoogglans/wit)  

mogelijk op aanvraag

Clean-Desk-Divider

Voordelen

• Flexibel systeem aanpasbaar aan uw  
veranderende noden

• Geen bevestigingen/montage noodzakelijk
• Verplaatsbaar/herbruikbaar
• Eigen bedrijfsbranding mogelijk
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Modulaire wand T-opstelling

Modulaire wand enkele opstelling
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Technische tekeningen

Clean-Desk-Divider
Levertermijn & richtprijs

• Leverbaar binnen 5 werkdagen
• Module 50 cm breed en 65 cm hoog incl 1 steun:  

63 euro/stuk incl. 21% BTW
• Module 50 cm breed en 100 cm hoog incl 1 steun:  

94 euro/stuk incl. 21% BTW
• Module 120 cm breed en 100 cm hoog incl 2 steu-

nen zonder sparing: 180 euro/stuk incl. 21% BTW
• Module 120 cm breed en 100 cm hoog incl 2 steu-

nen met sparing: 208 euro/stuk incl. 21% BTW
• Prijzen voor andere maten en modules op aan-

vraag
• Montage/plaatsing op aanvraag

Contactgegevens

Vragen of bestellen? 
Neem contact op met onze CLEAN-SOLUTIONSTEAM!

U kan ons bereiken via: 
mail: cleansolutions@jansenbuilding.com
Telefoon: +32 11 39 70 50
U mag van ons een reactie verwachten binnen de 24u!


