
veilig   werkop
 h

et



veilig    werkop
 h

et



basis opstelling-

scheidingswanden   werkop
 h

et

brandvertragende
transparante

pvc folie

steunen 
van RVS

airtex print
(evt aan te
passen naar 

eigen huisstijl)

basis-opstelling

+ opstelling-

zwart MDF of blank multiplex
frame 165x165 cm hg

zwart MDF of blank multiplex
frame 165x165 cm hg  mét print



scheidingswanden   werkop
 h

et

breedte maat 
aan te passen 

naar uw situatie

variabele-opstelling
breedte variabel van 60 tot 180 cm br 

x 150 cm hg

pvc folie
eenvoudig schoon

te maken



plant opstelling-

scheidingswanden   werkop
 h

et

voorzien van 
plantenbak
aan  voor-

en achterzijde

bureau-scherm

zwart MDF of blank multiplex
frame 165x165 cm hg

blank multiplex
frame 100x75 cm hg  mét mos

voorzien van
mos in

diverse kleuren



+ opstelling-

scheidingspanelen   werkop
 h

et

brandvertragende
transparante

pvc folie

hangsysteem

basis opstelling-



basis opstelling-

scheidingspanelen   werkop
 h

et

ophangmateriaal 
tbv systeemplafond



- door de  erg veiligtransparante pvc folie
- handig en snel te monteren
- aan te passen naar uw eigen huisstijl

veilig    werkop
 h

et



basis opstelling - 90x90 cm
€           excl. btw

variabele opstelling - 60-180x150 cm
zwart MDF of blank multiplex
vanaf €           excl. btw

basis opstelling - 165x165 cm
zwart MDF of blank multiplex
€           excl. btw

plant opstelling - 165x165 cm
zwart MDF of blank multiplex
€           excl. planten excl. btw

    hydroplanten op aanvraag

bureau scherm-
blank multiplex
voorzien van mos 
€           excl. btw

basis opstelling - 180x90 cm
€           excl. btw

+ opstelling-
excl. full color print €           excl. btw
incl. full color print  €           excl. btw

+ opstelling - 4st. 90x90 cm
€           excl. btw

55
175

225 295
245

105

800
860 200

excl. verzendkosten per pakket € 25,00

excl. verzendkosten per pakket € 25,00

excl. verzendkosten per pakket € 25,00
excl. verzendkosten p/st € 25,00

excl. verzendkosten per pakket € 25,00

excl. verzendkosten per pakket € 12,75

excl. verzendkosten per pakket € 10,75

excl. verzendkosten per pakket € 25,00

prijslijst

basis opstelling - met print
zwart MDF of blank multiplex
€           excl. btw235
excl. verzendkosten per pakket € 25,00



0418 662500            info@veiligvoorcorona.nl veiligvoorcorona.nl@

HEEFT U INTERESSE?
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op
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