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Basic

BASIC
Gemak dient de mens
De Basic is een licht gewicht solide kunststof scherm dat zeer
eenvoudig los op een tafel gezet kan worden, onder andere tijdens
toetsen en examens. Doordat de schermen een perfecte pasvorm
hebben, zijn ze zeer rendabel op te bergen door ze aan de bijhorende
wandbeugel te hangen. De Basic’s zijn door een slimme productie
goedkoop in aanschaf. De Basic’s worden geproduceerd van een
zeer solide en lichtgewicht kunststof dat ook gebruikt wordt voor
onder andere veiligheidshelmen/motorhelmen. Dit materiaal is zeer
geschikt voor anti-spiekschermen, aangezien deze veel verplaatst
worden en een lange levensduur dienen te hebben.

Specificaties
3mm ABS | 55cm hoog | wit
Optioneel met wandbeugel
Afmetingen:
50 x 55 x 0,3 cm
60 x 55 x 0,3 cm
80 x 55 x 0,3 cm l
Benodigde opdracht informatie:
afmeting, optioneel wandbeugel

Wandbeugel
10mm dik | RAL 9010 wit
max 30 schermen per beugel
2 schroeven + plug meegeleverd

Klant aan het woord
Weer een succesverhaal!
‘‘De spiekschermen voldoen helemaal aan onze verwachting. We hadden
eerst houten schotten die in elkaar geschoven moesten worden. Nu echt
super met de Nyink spiekschotten: goed materiaal, gaat niet makkelijk
stuk. Het grootste voordeel voor ons is dat de schotten in elkaar geschoven
kunnen worden en dat ze niet eerst gebruiksklaar gemaakt moeten worden.
Een ander voordeel is natuurlijk dat het gemaakt is van licht materiaal
zodat er niet zwaar hoeft worden getild. Het contact met Nyink was prima.
Al heel snel had ik een offerte, er was duidelijkheid over de levering van de
producten, en het mailverkeer liep vlot, kortom een 10 voor alles!!’’
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