
 Mobiele scheidingswanden  

 Zorgt preventief voor een veilig 
 dagelijks leven. 
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Bescherming en design in 
één. Bedruk uw scheidings-
wand met uw logo of met 
een gaaf design. 

 Full colour bedrukte 
 scheidingswanden   Mobiele, modulaire scheidingswanden  

 Beschermende elementen voor een  
 hoger gevoel van veiligheid voor uw gasten. 
Bescherm uw gasten en medewerkers zoveel mogelijk tegen infecties. Maak gebruik van onze flexibele en modulaire scheidings-
wanden in uw restaurant of bar. Uw medewerkers beschermen op kantoor? Dat kan ook zeker met onze scheidingwanden.

De beschermende scheidingswand bestaat uit twee aluminium staanders en een paneel gemaakt van textiel. Het paneel wordt 
tussen de staanders gespannen en biedt op die wijze de benodigde bescherming. Door het modulaire karakter van onze 
mobiele scheidingswanden zijn ze snel en eenvoudig uit te breiden en gemakkelijk aan te passen aan elke ruimte. Een 
hoekoplossing, nis oplossing of meerdere wanden aan elkaar - het is allemaal mogelijk!

De aluminium staanders zijn leverbaar in 3 standaard kleuren; zwart, ecru en wit. Het paneel van textiel is beschikbaar in 12 
standaardkleuren en is ook volledig te bedrukken met uw logo of met een stoer design. Speciaal voor de horeca en voor het 
gebruik in kantoren ook beschikbaar met een groot transparant venster. Elke beschermende scheidingswand kan volledig 
worden afgestemd op uw ambiance.
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 Modeloverzicht  

Aluminium staanders 

- Beschikbaar in zwart, ecru en wit.
- Voetplaat in kleur zwart (5 mm staal).

� Standaard staander 1,8 m en 1,5 m
- Geschikt voor vrijstaande scheidingswanden.

� Modulaire staander 1,8 m en 1,5 m
- Geschikt voor het verbinden van meerdere wanden.

� Staander 1,35 m en 1,05 m
- Geschikt voor het plaatsen tussen tafelgroepen met bank.

Paneel gemaakt van textiel: 

- Afmeting: 1,73x1,27 m en 1,73x0,9 m.

� Transparant
- Met een groot bijna frameloos PVC beschermvenster.
- Zwarte tunnel en frame.

� Kleuren
- Beschikbaar in 12 standaardkleuren.
- Tunnel en frame ton-sur-ton.

� Gepersonaliseerd
- Volledig aan te passen aan uw wensen.
- Beide zijden volledig full colour bedrukt.

Op aanvraag zijn andere afmetingen ook mogelijk.

 Staander 1,8 m  Staander 1,8 m en 1,35 m 



 Prijslijst  

Stel hier de scheidingswanden samen uit standaard maten b180xh150 en b180xh180cm

AAA DISPLAY BV 
Parellaan 30, 2132 WS  Hoofddorp 

sales@aaadisplay.com ∙ +31 (0) 20 26 191 89

Modulaire staander

Paneel groot vierkant raam 
173x90 cm (voor 180x150 cm scheidingswanden) € 105,00 
173x125 cm (voor 180x180 cm scheidingswanden) € 125,00

Bedrukt (alleen dubbelzijdig sublimatie)
173x90 cm (voor 180x150 cm scheidingswanden) € 175,00 
173x125 cm (voor 180x180 cm scheidingswanden) € 225,00

Paneel van textiel (250D polyester, leverbaar 12 standaard kleuren 
173x90 cm (voor 180x150 cm scheidingswanden) € 75,00 
173x125 cm (voor 180x180 cm scheidingswanden) € 85,00

www.aaadisplay.com

Prijzen zijn excl. btw en leveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Aanpassingen van formaten op aanvraag en tegen meerprijs, maximale breedte 180cm. 15-5-2020

Begin- en eindstaander
1,5 meter hoog € 85,00
1,8 meter hoog € 95,00

Kortere staander voor op bank h45cm 
1,35 meter hoog € 75,00
1,05 meter hoog € 85,00
(de staander wordt dan geplaatst op een 
bank en de complete staander is dan qua 
lengte kleiner, zie foto hiernaast).

Modulaire tussen- of hoekstaander
1,5 meter hoog € 95,00
1,8 meter hoog € 105,00
(wordt gebruikt als de standaard 
scheidingswand met een extra deel wordt 
verlengd, maar ook bijvoorbeeld als 
middenstaander bij o.a. kruisopstelling).

Staanders leverbaar in zwart, wit of ecru

12 standaard kleuren


