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Pipe  &  Drape  New
Releases  -  2

SAFE MUUR BIEDT
BESCHERMING !

Safe  muur  met  P ipe  &  Drape

Met het Pipe & Drape systeem voor gordijnen en snelle wanden
hebben we een snelle en veilige manier voor het bevestigen van
transparant PVC raamfolie ontworpen. Zo kan men een veilige
werkplek garanderen of een veilige omgeveving voor uw eigen
winkelpersoneel en uw klanten maken. 
Speciaal voor werkplekken, balies, kassa's en verkoopbalies bieden
wij transparante schermen aan op basis van hetzelfde principe als
ons huidige Pipe & Drape systeem. Het is eenvoudig in te stellen,
eenvoudig te verplaatsen en zeer flexibel in gebruik. 
Zowel in verhuur als verkoop op aanvraag.

SAFE MUUR BIEDT
BESCHERMING !

 
 

Temporary safe wall, shop, event, office ...

VERHUUR
VERKOOP
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SET 1:
2 X STAND TELESCOPIC +
VLOERPLATEN + DRAPE
SUPPORT & TRANSPARANT
PVC RAAMFOLIE 183CM X
 125CM

Set  verhuur  pr i js :
Dag/32 ,00€
Week/48 ,00€
Maand/96 ,00€
Set  verkoop pr i js :
336 ,91€

SET 2:
2 X STAND TELESCOPIC +
VLOERPLATEN + DRAPE
SUPPORT & TRANSPARANT
PVC RAAMFOLIE 183CM X
 150CM

Set  verhuur  pr i js :
Dag/34 ,00€
Week/51 ,00€
Maand/102,00€
Set  verkoop pr i js :
344 ,91€

Temporary safe wall, shop, event, office ...



HEEFT U VRAGEN OVER HET PIPE & DRAPE SYSTEEM?              

 DAN HOREN WIJ DIT GRAAG. 

   WE GEVEN OM JE!

Toepass ingen-Safe  Muur :

- productielijnen
- wachtrijen in ziekenhuizen, dokterspraktijken of
apotheken
- wachtrijen in supermarkten en drogisterijen
- veiligheidsafstand bij sorteermachines in de landbouw
- zichtbare en veilige werkafstand in kamers
voorafgaande aan IC-afdelingen en vele andere
applicaties...

Transparante schermen zijn de ideale oplossing om uw
Pipe & Drape systeem om te zetten in hygiënische
schermen. 
Voor gebruik aan de balie en de receptie of als
ruimteverdeler. 
Ze zijn gemaakt van brandvertragend PVC en 
daardoor eenvoudig te reinigen. 
De breedte is altijd 183 cm. Deze is verdeeld in 153 cm +
30cm overlap. 
Om een 3m breed scherm te creëren, heeft u 2 schermen
nodig die in totaal 330cm breed zijn. 
De schermen zijn momenteel verkrijgbaar in twee hoogtes:
125cm en 150cm. 
Wij kunnen dit ook op aanvraag aanpassen aan uw
behoefte.
Voor meer info kan u mij mailen of bellen.

Temporary safe wall, shop, event, office ...


