Premium Plus klara PVC-skärmar för skrivbord & golv

N

Viktigaste fördelarna

860 mm

obos fristående Premium Plusskärmar för skrivbord
och golv är gjorda av transparent PVC-film för att
säkerställa en kommunikativ och säker miljö. Dessa
mångsidiga skärmar kan användas individuellt eller
med flera skärmar för att konfigurera en effektiv social
distanseringslösning för alla inomhus- och utomhusmiljöer.

780x2060mm

1915551

1480x2060mm

1915547

770x860mm

1915548

1470x860mm

Enkel rengöring, 500 mikron PVC-yta
Naturligt ljus begränsas inte
Lätt att sätta upp för en person
PVC-skärmen rullas upp för enkel förvaring
Väderbeständig, pulverlackerad ram är 		
lämplig för både inomhus och utomhusbruk

Nobo Premium Plus PVC fristående
skribordsskärmar
Totalhöjd är 1,65 meter när den placeras på ett standardskrivbord eller
bord, vilket ger en bra nivå av socialt distansskydd. Fristående, men kan
användas med skrivbordsklämmor för att ge ökad stabilitet.

Nobo Premium Plus PVC fristående skärmvägg
2060mm

Mått (BxH)

1915558

Mått (BxH)

2060mm

Kod

Kod

•
•
•
•
•

Kod: 1915554

Golvstående skärmvägg som är 2 meter hög, vilket ger en hög
skyddsnivå i både inomhus- och utomhusmiljöer. Lägg till ytterligare
brickvikter för extra stabilitet eller hjul för rörlighet.

Nobo Premium Plus PVC fristående skärmvägg
Golvstående skärmvägg som är 2 meter hög, vilket ger en hög
skyddsnivå för både sittande och stående individer. Lägg till ytterligare
brickvikter för extra stabilitet eller hjul för rörlighet.

Kod

Mått (BxH)

1915552

780x2060mm

1915553

1480x2060mm

Kod: 1915555

Kod: 1915557

Hjul

Skrivbordsklämma

Betongviktsram

Hjul skapar en flexibel och mobil
skärmvägg som enkelt kan flyttas i
alla miljöer. Paket med 4 hjul.

Skrivbordklämmor för att ge
ytterligare stabilitet. Passar för
skrivbord i en mängd olika bredder
och storlekar. Förpackning med 2
klämmor.

Betongvikt för ökad stabilitet.
Förpackningen inkluderar 1x
betongviktsram (vikt ingår inte).

Premium Plus klar PVC skyddande skärmmodul för skrivbordet

N

Viktigaste fördelarna
•

Total höjd är 1,65 m när den placeras på ett
standardskrivbord eller bord
• Naturligt ljus begränsas inte
• Lätt att sätta upp för en person
• Stabil men portabel
• Väderbeständig, pulverlackerad ram är lämplig
för både inomhus- och utomhusbruk

obos transparenta skrivbordsmoduler i PVC är
enkela att konfigurera och gör att du kan skapa en enkel
men ändå effektiv distanslösning för skrivbordet, baserat
på dina specifika behov. För att skapa ett modulärt
skrivbordssystem med Premium Plus PVC köper du helt
enkelt flera modulära avskiljningsskärmar och ramstöd, för
att utforma efter behov.

• Den modulära skärmpanelen förs in i ramstödet
• Upp till 4 skärmar kan anslutas till 1 ramstöd
• Ramstöd krävs också på
ytterkanten på varje skärm
för att fungera som ben.

Nobo Premium Plus klar PVC skärmmodul för
skrivbordet
Nobos transparenta skrivbordsmoduler i PVC används tillsammans med
ytterligare modulära skrivbordskärmar och det kompatibla ramstödet
för att skapa ett anslutet system.

Nobo Premium Plus ramanslutning
Ramen är utformad för att ansluta de modulära
skrivbordskärmarna när de kombineras med artikel
1915549 eller 1915550. Ramstödet ger också ytterligare
stabilitet när det används på ett skrivbord eller bord.

Kod

Mått (BxH)

1915549

400x820mm

Kod

Mått (BxH)

1915550

750x820mm

1915557

Divider Screen Leg (Pack of 1)

Konfigurationsexempel

För att skapa denna
kubiska anpassning
med tre paneler
behöver du köpa ...

2x

4x

1x

+
Kod: 1915549

Kod: 1915550

Kod: 1915557

