GLAZZ KUCHSCHERM ONDERWIJS

KUCHSCHERMEN VAN GLAZZ; een snelle en modulaire oplossing voor de ‘anderhalve meter samenleving’. Ideaal voor het onderwijs dat op zichzelf aangewezen is om invulling te geven aan de nieuwe manier
van lesgeven vanaf 11 mei 2020. Veilig, transparant, 100% recyclebaar en bovendien te personaliseren.

Leerkrachten willen graag weer fysiek onderwijs geven aan hun leerlingen. Toch blijkt dat een grote groep
twijfels heeft bij onbeschermd terug de klas in gaan. Door gebruik te maken van kuchschermen van
GLAZZ wordt verspreiding van het virus verminderd. Leerlingen en leerkrachten houden desondanks wel
transparant zicht naar elkaar en de klas.
Glas is een hoogwaardig product dat geschikt is voor intensief gebruik. Ideaal nu blijkt dat men voor een
langere periode gebruik wil maken van schermen. Kuchschermen van GLAZZ zijn dan ook een veilige en
duurzame oplossing voor de ontstane situatie in het onderwijs. De schermen zijn 100% recyclebaar zodat
zij ook na de ‘anderhalve meter samenleving’ een andere bestemming kunnen krijgen.

KUCHSCHERMEN VAN GLAZZ IN HET KORT:
HET PRODUCT
• Glazen scherm, op maat, per tafel geleverd
inclusief bevestiging
• Gehard veiligheidsglas 4 mm
• L-vorm en U-vorm
• Enkele stuks en seriematig
• Standaard tafelmaten en maatwerk mogelijk
• Blank, brons of grijs glas met transparant
zicht
• Print (kindvriendelijk) optioneel
• Duurzaam (100% recyclebaar)
BEKIJK PRODUCT

GLAZZ kuchscherm; een product van Steinfort Glas BV in samenwerking met Horjus

Voor meer informatie bel 085 – 888 41 14 of mail info@glazz.nl

STANDAARD MATEN
• Kindertafel 70 x 50 cm
• Bureau leraar onderbouw 120 x 60 cm
• Bureau leraar midden/bovenbouw 180 x 90 cm
IN GEBRUIK

TOEPASSING
• Onderwijs
• Kantoren
• Balies
• Horeca

• Modulair (in verschillende vormen neer te zetten)
• Geschikt om op te schrijven (whiteboardmarker
of krijtstift)
• Gemakkelijk schoon te maken
• Helder zicht
• Niet statisch geladen
REALISATIE
• Levertijd 2-3 werkdagen
• Gemakkelijk te (ver)plaatsen
• Veilige bevestiging middels klemmen of 3M
dubbelzijdig tape

BESCHERMT

RECYCLEBAAR

DUURZAAM

Bureau leraar L-vorm 120 x 60 cm

BEKIJK PRODUCT

VEILIG VOOR KINDEREN

GLAZZ kuchscherm; een product van Steinfort Glas BV in samenwerking met Horjus

Voor meer informatie bel 085 – 888 41 14 of mail info@glazz.nl

Tafel kind U-vorm 70 x 50 cm

EENVOUDIG SCHOON TE HOUDEN

HELDER ZICHT

