Systemer

Afskærmning og
rumopdeling
I disse coronatider stilles der helt nye krav til at holde afstand og ikke opholde sig for
tæt sammen. Det kan derfor være nødvendigt at opdele rum eller afskærme. Med vores
midlertidige vægsystemer kan du nemt løse problemstillingen med opdeling af rum og
afskærmning.
Der er mulighed for at leje vores standardløsninger, men vi kan også levere individuelt
tilpassede løsninger præcis efter dine ønsker og behov. Det er også muligt at få printet
f.eks dekoration, tekst eller lign. lige som du ønsker det.

Priseksempler

Rumdeler
Aluminiumsramme med udspændt stof. Rumdeleren kan stå frit,- med og
uden hjul og kan leveres i tilpasset mål efter ønske.
Priseksempel Køb:
Rumdeler H: 200 x B: 300 cm, hvidt stof, fødder:
Enkeltsidet Pr. stk. kr. 4.450,- / Dobbeltsidet Pr. stk. kr. 5.550,Tillæg for hjul:
Kr. 400,Tillæg for print på stof:
Enkeltsidet kr. 975,- / Dobbeltsidet kr. 1.950,Priser er ex. moms

Skillevæg
Aluminiumssystem med standard hvide plader. Væggen kan opstilles frit i
lokaler som opdeling eller afskærmning. Der kan suppleres med akrylplader
til gennemkig. Væggene kan leveres som leje eller køb.
Priseksempler:
Leje pr. løbende meter væg, som hvid standard, H: 250 cm
Kr. 495,- pr. mrd. ex: lev./opstilling/nedtagning
Køb pr. løbende meter væg, som hvid standard, H: 250 cm
Kr. 1.950,Tillæg for print pr. løbende meter væg:
Kr. 695,Priser er ex. moms

Priseksempler

Afskærmer
Aluminiumsramme med klar akryl. Afskærmeren kan stå frit, med og uden
hjul og kan leveres i tilpasset mål efter ønske.
Priseksempel Køb:
Afskærmer H: 200 x B: 100 cm, klar akryl, fødder:
Pr. stk. kr. 1.495,Priser er ex. moms

Afskærmnings akryl
Priseksempel Køb:
3 mm klar akryl.
Til nedhægning fra loft, 2 huller i top
H: 65 x B: 100 cm
Pr. stk. kr. 235,Kan også leveres i andre mål – spørg efter pris.
Priser er ex. moms

Gulvklæber
Kan bruges til at markere at folk i et givent område skal vise hensyn og holde
afstand til hinanden. Placeres f.eks. i områder, hvor der kan dannes kø.
Priseksempel Køb:
Folieklæbere H: 10 x B: 80 cm
Pr. stk. kr. 35,- Min. 10 stk.
Kan leveres i valgfri farve og tekst.
Priser er ex. moms

Hvis du ønsker mere information om produkterne, eller vil høre om hvordan vi
kan hjælpe dig med dit projekt, er du velkommen til at kontakte:

Jan Dixon
Telefon: 4055 5526
E-mail: dixon@exponent.dk

Michael Mogenshøj
Telefon: 4055 3720
E-mail: mm@exponent.dk
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