GLAZZ KUCHSCHERM ZAKELIJK

Kuchscherm van glas; hoogwaardige coronapreventie voor op kantoor of aan de balie
Verminder verspreiding van corona door kuchschermen van GLAZZ te gebruiken. Maatwerk voor op
kantoor, in het onderwijs, de horeca en aan balies. De schermen worden - volgens EN 12150 - gemaakt
van gehard veiligheidsglas. Het glas is rondom geslepen en heeft afgeronde hoeken. Je ziet het ook in
winkels, openbare ruimtes, bushokjes en in de huisartsenpraktijk. Het glas is 100% recyclebaar en in
diverse maten en opstellingen leverbaar. We produceren in eigen fabriek en hebben een grote voorraad glas; korte levertijden gegarandeerd.

KUCHSCHERMEN VAN GLAZZ IN HET KORT:
KUCHSCHERM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glazen scherm inclusief bevestiging
Gehard veiligheidsglas 4mm, 5mm of 6mm
Rondom geslepen en afgeronde hoeken
Trend of Premium uitvoering
Blank, brons of grijs glas met transparant zicht
I / U / L /S opstelling
Enkele stuks en seriematig
Uitsparingen optioneel
Tot 1.80m uit 1 deel
Groter dan 1.80m uit delen van gelijke grootte
Duurzaam (100% recyclebaar)
Advies bij samengestelde werkplekken mogelijk

PREMIUM
• 6 mm gehard veiligheidsglas
• Grijs gelakte metalen bevestiging
TREND
• 4 mm gehard veiligheidsglas
• Houten bevestiging
EXCLUSIVE
• 8 mm gehard veiligheidsglas
• UV verlijmde glazen voet

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

IN GEBRUIK
• Modulair
• Blijvend helder zicht
• Niet statisch geladen
• Gemakkelijk te (ver)plaatsen
• Gemakkelijk schoon te houden
• Te beschrijven (krijtbordstift/whiteboard
marker)
REALISATIE
•
•
•
•

Levertijd 3-5 werkdagen
Veilige bevestiging
Beschikbaarheid glas géén beperking
Plaatsing door GLAZZ-monteurs optioneel

BEKIJK PRODUCT

OPSTELLINGEN

I-vorm

U-vorm

L-vorm

Sparing

BEVESTIGING

Premium | klemvoet

Premium | tafelvoet

Premium | schroefklem

Trend

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

Exclusive | voetsteun

