BE Safety Screens Side
Panels
100% duurzame veiligheid

Weet u nog hoe de kantoortuin eruit zag voor COVID19?
Zoals u weet keert die situatie voorlopige niet meer terug.
We moeten een nieuwe werkomgeving met zijn allen creëren die
veilig en gezond is. De "1,5 meter maatschappij" vereist nog meer
discipline en veiligheid.

De plastic soep is een algemeen erkend en groot probleem. Wij geloven daarom
dat het onzeplicht is om een bijdrage te leveren en het plasticprobleem samen
aan te pakken. We doen ditdoor zo min mogelijk plastic te gebruiken en door
PET-flessen te recyclen en er nieuwe productenvan te maken.
PET-flessen en acrylaat zijn uitermate geschikt voor hergebruik. Een groot deel
van de PET-flessen diein omloop zijn worden na gebruik teruggestuurd,
gereinigd en opnieuw gevuld met frisdrank of water. Helaas komt een deel van
de flessen komt in het afval terecht nagebruik. Of erger nog, in onze omgeving.

Gezond en veilig werken, met onze BE Safety
Screens
We bieden een oplossing aan waarbij u op een mooie, schone, betaalbare,
duurzame en circulaire manier dit bereikt. Met de BE Safety Screens Side Panels
creëert u deze gezonde werkplek. De Side Panels zijn van 100% PETvilt
(geryclede plasticflessen) gemaakt. Ook kunt u ervoor kiezen om de zijpanelen
uit te rusten met acrylaatruiten. Deze zijn uitneembaar en dus ook eenvoudig te
reinigen.

Work Smart - Feel Good

De voordelen op een rij
Veiligheid voorop
Met de BE Safety Screens creëert u een veilige
en gezonde werkomgeving in iedere
kantooromgeving. Deze panelen zijn gemaakt
van 100% gerecycled materiaal.

Verbeterde privacy
Omdat PETvilt een stevig materiaal is, hebben
gebruikers meer privacy. Indien gewenst zijn
alle producten ook leverbaar met transparante,
acrylaat ramen wat zorgt voor meer
betrokkenheid met collega's.

Geluid absorberen
PETvilt toont uitstekende akoestische
prestaties.Tegenwoordig wordt het vaak
gebruikt als akoestisch materiaal om het
geluidsniveau te verminderen en de
concentratie te verbeteren.

Kabelmanagement
De BE Safety Screens zijn voorzien van een
borstel-opening aan de onderkant van de
achterzijde zodat u eenvoudig al uw kabels en
een eventuele monitorarm netjes weg kunt
werken.

Eenvoudige installatie
De BE Safety Screens zijn eenvoudig uit te
klappen en te plaatsen op hetbureau. Met een
aantal klemmen (afhankelijk van het product)
blijven deze panelen netje op hun plaats.

Kenniscentrum
Wereldwijd spreken we over het voor en na
coronatijdperk. De experts zijn het erover eens dat het
(voorlopig) niet meer hetzelfde wordt. Hoe gaat u uw
kantoor inrichten...

Specificaties
Hoogte

60 mm

Diepte

80 mm

Artikelnummer:

(Meer versies)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.nl
website: www.bakkerelkhuizen.nl

Gemakkelijk te reinigen
In tegenstelling tot de meeste verwachtingen
kan PETvilt net als acrylaat gemakkelijk met
water worden schoongemaakt. Water of
gewoon schoonmaakmiddel kan PETvilt of
acrylaat niet beschadigen.
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