UNNGÅ VIRUSSPREDNING MED
VÅRE BESKYTTELSESRAMMER
Koronavirusets spredning påvirker oss alle. Vi vil gjerne gjøre hverdagen litt enklere og tilbyr nå prisgunstige
og lett anvendelige produkter som kan beskytte deg, dine ansatte og dine kunder i denne perioden.
Flexiframe produktene muliggjør kontakt når sosial distansering er påkrevd, de forhindrer spredningen av
viruset f.eks ved hosting/nysing. Rammene passer perfekt i butikker, apotek, bankkontor, resepsjoner,
konferanserom og andre lokaler der man møtes ansikt til ansikt.

FLEXIFRAME® M/JUSTERBARE SIDER

Rammen har justerbare sider som settes i ønsket vinkel og som beskytter bredt.
Den transparente beskyttelsesfolien er 1 mm tykk og kan lett rengjøres med desinfeksjonsmiddel eller byttes ut ved behov.
Vi tilbyr 2 størrelser, Midi og Maxi.
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Andre størrelser kan skaffes på bestilling

EKSTRA FØTTER
Kjøp ekstra ben med gummiføtter for støtte
og for å hindre at rammen glir på underlaget.
Item No. 2203 Pris 160,-

EKSTRA FOLIE
Maxi sett: Art. 7824

Pris 190,-

Midi sett: Art. 7831 Pris 350,Minste bestillingsenhet: 3 sett

FLEXIFRAME® E NKEL RAMME
Enkle frittstående skjermer for plassering på disk eller bord.
Finnes i to standardstørrelser 50x70 cm eller 70x100 cm.
Rammene kan anvendes liggende eller stående avhengig av
hvordan føttene monteres. Rammene har transparent
beskyttelsesfolie (1 mm) som er lett å rengjøre med
desinfeksjonsmiddel.

50x70 / 70x50 cm, med flate føtter, Art. 7832 pris 590,50x70 / 70x50 cm, med buede føtter, Art. 7833 pris 615,-

F LAT F E ET
2303

pris 160,-

B U E T F OT
2306

pris 200,-

Velg mellom to typer av føtter, flate eller buede, avhengig av
om man vil skape en "kontaktflate" under skjermen. De
bueformede føttene har en høyde på 15 cm. Lengden på
føttene er 40 cm (begge typer).

70x100 / 100x70 cm, med flate føtter, Art. 7834 pris 710,70x100 / 100x70, med buede føtter, Art. 7835 pris 750,-

Andre størrelser leveres på bestilling.

HENGENDE
RAMMER

Elegante hurtig lister i aluminium holder beskyttelsefolien på
plass. Skjermene finnes i 2 størrelser, 70x100 cm og 60x80 cm.
Disse kan bestilles enten som liggende eller stående format.
Folien har en tykkelse på 0,5 mm og er lett å rengjøre med
desinfeksjonsmiddel.
Ett sett inkluderer; øvre og nedre list, 1 stk folie, 4 meter
opphengskjede og 6 C-kroker.
100 x 70 cm, Item No. 7828 Pris 720,70 x 100 cm, Item No. 7829
Pris 690,-

Listene kan leveres med ulike farger i enden/
opphenget. Sort leveres som standard.

UNNGÅ VIRUSSPREDNING MED
VÅRE BESKYTTELSES SKJERMER
FLEXIFRAME PRODUKTSERIE 3
Her er vår nye produktserie med unike Flexiframe beskyttelserammer. Flexiframe muliggjør kontakt selvom sosial
distansering er påkrevd. Alle produktene har transparente plastvegger for å forhindre spredning av koronaviruset
feks via hosting og nysing.

F L E X I F R A M E MØ T E S K J E R M E R - Li n k U p

Skjermer som kan plasseres på gulvet, og som er perfekt til restauranter, kontor, salonger eller i andre lokaler hvor man behøver skjerming.
Størrelsen på hver ramme er 70x100 cm og det finnes i stående eller liggende format. Nedre del er hvite skumbaserte plater, øvre del har transparent
beskyttelsesfolie som lett lar seg rengjøre med desinfeksjonsmiddel.

Basic 4

Tilleggsmodell

SKJERM – Basic 4

4 rammer 70x100 cm med paneler (2 hvite plater, 5 mm og 2
transparente folier, 1 mm), koblinger og føtter.
Totalt yttermål: 146(b) x 206(h) cm.
Item 7838 Pris 2.400,-

SKJERM– Tilleggsmodul

2 rammer 70x100 cm med paneler (1 plate, 5 mm og
1 transparent folie, 1 mm) og koblinger.
Totalt yttermål: 73(b) x 206(h) cm.
Item 7839 Pris 1.200,-

SKJERM – Basic 2

2 rammer 100x70 cm med paneler (1 plate, 5 mm og 1 transparent
folie, 1 mm), koblinger og føtter. Totalt yttermål: 103(b) x 146(h) cm.
Item 7840 Pris 1.400,-

F L E X I F R AM E MØ T E S K J E R M E R - Li n k U p
Perfekte skjermer til møtelokale, ved konferansebordet, arbeidsstasjoner etc- slik at man kan snakke ansikt til ansikt. Rammene er
utstyrt med transparent beskyttelsesfolie som lett kan rengjøres med desinfeksjonsmiddel.

3-VEIS KRYSS FOR BORD

3 rammer 50x70 cm med 3 transparente folier, 1 mm og koblinger.
Totalt diameter 90 cm. Andre størrelser leveres på bestilling.
Item 7848 Pris 1.195,-

4-VEIS KRYSS FOR GULV

8 rammer 70x100 cm med paneler (4 lettvekstplater, 5mm og 4 transparente folier, 1 mm) samt koblinger. Total mål: 140 x 140 x 200 cm.
Andre størrelser leveres på bestilling.
Item 7849 Pris 4.450,-

SKJERMER TIL KONFERANSEBORD

Enhetene lages på bestilling og kan tilpasses bordets størrelse og
antall personer.
Kontakt oss for pris og mer informasjon.

FLEXIFRAME RAMMER - ShowUp
Ytterligere en Flexiframe applikasjon der rammemodulene enkelt klikkes fast til
stolpene. Ulike varianter av skjermer og avdelere som kan bygges opp for bruk i
butikker, kassakøer, banker, kontor etc.

GULVSTATIV – Startmodul

I4 vertikale stolper 100 cm, skruer, hurtigfeste, 2 runde fot-plater (24 cm), 1
ramme 70x100 cm og en transparent folie 1 mm. Totalhøyde: 200 cm. Rammer
og stolper finnes i sort og blått. Fot-platen er sølvfarget.
Item 7846 Pris 1.680,-

GULVSTATIV – Tilleggs modul

2 vertikale stolper 100 cm, 1 fot-plate, 1 ramme 70x100 cm og en transparent folie
1 mm. Ellers som beskrevet over.
Item 7847 Pris 1.200,-

1 Startmodul + 2 tilleggsmoduler

BORD/GULVSTATIV

Enhetene produseres på bestilling og tilpasses
bordets størrelse, antall personer og ønsket
høyde på skjerm.
Kontakt oss for priser og mer informasjon.

FLEX IFRAME GULVSTATIVER
Gulvstativ som kan flyttes rundt . Stativet har ramme med størrelse 70x100 cm, alternativt A1 (59,4 x 84 cm)

PRESTIGE STAND

IInkluderer 1 gulvstativ, 1 ramme og 1
transparent folie, 1 mm. Velg sort eller grå
farge. Art. 7845, Format ramme: A1
Pris 1.590,-

SOFT LINE

Inkluderer 1 gulvstativ, 1 ramme og
1 transparent folie, 1 mm. Velg sort eller grå
farge.Art. 7842, Format ramme: 70x100 cm.
Pris 1.810,-

Item 7843, Format ramme: A1. Pris 1.800,-

X-STAND

Inkluderer 1 gulvstativ, 1 ramme og
1 transparent folie, 1 mm. Velg sort eller grå
farge
Pris 1.800,-
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