N YINK
Flex

Specificaties
6mm volkern | wit of grijs | maatwerk mogelijk
RAL 9006 beugel | klemcapaciteit op maat
Afmetingen:
50 x 50 x 0,6 cm
60 x 50 x 0,6 cm
70 x 50 x 0,6 cm
80 x 50 x 0,6 cm
Benodigde opdracht informatie:
afmeting, kleur plaatwerk, maatvoering beugel

Transportkar
Bodem 15mm berken fenol | zijkanten 30mm berken fenol
4x geremde zwenkwielen | gleuven 8mm

Flex
Eenvoudig verplaatsen
Dit flexibele spiekschermscherm wordt zeer eenvoudig op een
tafel geklemd voor tijdelijke plaatsing in een ruimte die veelal
gebruikt wordt voor andere doeleinden. De Flex wordt gebruikt ter
bevordering van de concentratie en om spieken te voorkomen. De
Flex wordt eenvoudig aan de voorzijde van een tafel vastgeklemd,
waardoor dit anti-spiekscherm niet bedoeld is voor één bepaalde
tafel, maar juist inzetbaar is door het hele gebouw. In het onderwijs
kunnen de Flex’en dus toegepast kunnen worden in meerdere
lokalen, ideaal wanneer toetsing plaats vindt in meerdere
verschillende ruimtes. Het transport is zeer eenvoudig door de
handige verrijdbare Flex kar.

Klant aan het woord
Weer een succesverhaal!
‘‘Groenhorst Velp was opzoek naar een oplossing om onze studenten de
privacy en rust te gunnen die sommige van hen nodig hebben.
In een klas vol rumoer en met veel invloeden van buiten af is het soms
moeilijk te concentreren. Wij hebben onze oplossing gevonden in de
schermen van de firma NYINK. Deze schermen zijn gemaakt van stevige
materialen waardoor de schermen tegen een stootje kunnen. De montage
is snel en eenvoudig, bij levering wordt alles netjes geplaatst door een
medewerker van de firma. Zowel leerling als docent kunnen de(op tafel
geplaatste) schermen gemakkelijk plaatsen en verwijderen. De schermen
die aan de zijkant bevestigt zijn kunnen gemakkelijk weggeklapt worden.
Met de examens en toetsen op komst is het een uitkomst. Iedere leerling
kan op deze wijze individueel achter zijn/haar computer werken. Het geeft
privacy en tegelijkertijd maakt het het afkijken een stuk moeilijker!! Als er
een onderdeel onverhoopt toch kapot gaat is een belletje naar de firma
voldoende en wordt het betreffende onderdeel snel vervangen. Het bedrijf
is een jong bedrijf met gemotiveerde medewerkers, ze zijn gemakkelijk te
bereiken. Via mail of telefoon krijg je snel een antwoord op je vragen en
indien daar behoefte aan is komt er iemand langs op locatie.’’
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