N YINK

SPIEKSCHERMEN

Basic

Specificaties
product		
Basic 50cm
Basic 60cm
Basic 80cm
Wandbeugel

code
SPBAS050
SPBAS060
SPBAS080
SPBASWB

afmeting (dxh)
50 x 55 cm
60 x 55 cm
80 x 55 cm
11 x 32 cm

specificaties
kleur		
materiaal
dikte		

wit
ABS
3mm

specificaties wandbeugel
tbv 30 schermen
wit 9010
inclusief hangslot en afsluitplaatje

Privascreen

Specificaties
product		
Privascreen 50cm
Privascreen 60cm
Privascreen 80cm

code
SPPRI050050
SPPRI060060
SPPRI080080

afmeting ( dxh)
50 x 45 cm
60 x 55 cm
80 x 65 cm

doorgeven bij bestelling
- linker of rechter kant van de tafel monteren
- benodigde klemcapaciteit blad/frame

specificaties
plaatwerk
volkern compact 6mm zwarte kern
kleur plaatwerk grijs 0747FH | wit 0085FH
frame		
2mm dik staal
kleur frame
RAL9006
		

Flex

Specificaties
product		
Flex 50cm
Flex 60cm
Flex 70cm
Flex 80cm
Transportkar

code
SPFLX050
SPFLX060
SPFLX070
SPFLX080
SPFLXTRNS

oorgeven bij bestelling
- capaciteit klembeugel
- kleur plaatwerk

afmeting (dxh)
50 x 50 x cm
60 x 50 x cm
70 x 50 x cm
80 x 50 x cm

specificaties
plaatwerk
kleur plaatwerk
bladklem
kleur bladklem

volkern compact 6mm zwarte kern
grijs 0747FH | wit 0085FH
30mm | 70mm | maatwerk
RAL9006

specificaties transportkar
afmetingen en prijs afhankelijk van aantal schermen

Static

Specificaties
product		
Static 50cm
Static 60cm
Static 70cm
Static 80cm

code
SPSTA050
SPSTA060
SPSTA070
SPSTA080

doorgeven bij bestelling
- capaciteit klembeugel
- kleur plaatwerk

afmeting (dxh)
50 x 50 cm
60 x 50 cm
70 x 50 cm
80 x 50 cm

specificaties
plaatwerk
volkern compact 6mm zwarte kern
kleur plaatwerk grijs 0747FH | wit 0085FH
bladklem
30mm | 70mm | maatwerk
kleur bladklem RAL9006
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