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Kermi levert preventieschermen
Het beschermen van eigen werknemers is een topprioriteit voor Kermi, vooral in tijden van Corona. Voor Kermi als fabrikant van doucheschermen is het daarom vanzelfsprekend om speciaal ontwikkelde preventieschermen voor zijn werknemers te produceren.
Onder de naam KermiPROTECT bieden we nu Kermi preventieschermen aan, in verschillende uitvoeringen voor variabel gebruik in kantoor,
kantine, hotel, winkel, restaurant, spreekkamer, nagelstudio en nog veel meer.
De preventieschermen, die snel en eenvoudig kunnen worden gemonteerd en gemakkelijk kunnen worden gereinigd, zijn gemaakt van
stabiel gehard veiligheidsglas en hoogwaardig aluminium profielen, dezelfde materialen worden ook gebruikt bij Kermi doucheschermen.

KermiPROTECT – voor een veilige onderlinge samenwerking!
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Versie ON-TOP: biedt betrouwbare bescherming in een situatie waarbij twee bureaus van dezelfde hoogte dicht bij elkaar staan.

KermiPROTECT
De professionele preventiescherm van Kermi.
Voor een veilige onderlinge samenwerking in het bedrijf.
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Van 14 zitplaatsen in de
kantine naar 6
geschikte veilige zitplaatsen, ...

... kan naar wens worden
uitgebreid met de
versie FIFTY-FIFTY.

Versie FIFTY-FIFTY,
is uitermate geschikt voor
verschillende tafelhoogtes.
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VERSIE ON-TOP 
Preventiescherm, bijvoorbeeld gemonteerd tussen twee bureaus van dezelfde tafelhoogte.

5 mm

W Standaard hoogte 700 mm inclusief een doorgeef opening van 100 mm (onderkant glas) en een antislip randbescherming op

de stelpoten.
W Enkel veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150.
W Glaskantbeschermingsprofiel horizontaal door de fabriek voorgemonteerd.
W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen in zilver hoogglans.
W Aluminium steunen in graphit metallic.
W Individueel maatwerk mogelijk.
W Gemakkelijke zelfmontage.
W Op aanvraag: diverse model-varianten, kleuren en glassoort.
W Reinigingsinstructie: profielen en glasdeel mogen alleen worden gereinigd met milde, in de handel verkrijgbare

onderhoudsproducten, glasreinigers en desinfecterende reinigingsmiddelen.
Let op: gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
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VERSIE ON-TOP

 

Breedte
mm

Hoogte
mm

Doorgeef
opening
mm

Artikelcode
Zilver hoogglans
ESG helder

Prijs in euro excl. BTW
en verzendkosten

B
700

H
700

100

900
1100

700
700

100
100

7ZP ONT 07007 VAK
7ZP ONT 09007 VAK
7ZP ONT 11007 VAK

163,184,205,-

300

Maatwerk op aanvraag: breedte, hoogte, met of zonder doorgeef opening. Breedte max. 1400 mm, Hoogte max. 700 mm.

B - 84
B+6

100

H

B
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VERSIE ON-TOP
Als voorbeeld ...

...de balie voor een medisch praktijk in graphit metallic.
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VERSIE ON-TOP

... de werkplek in
een nagelstudio met
doorgeef opening op maat.

... de receptie van een hotel.

... de toonbank van een winkel.
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VERSIE FIFTY-FIFTY
Preventiescherm, bijvoorbeeld tussen twee bureaus van verschillende tafelhoogtes.

3 mm

W Standaard hoogte 1550 mm inclusief vilt-beschermers op de vloer voor flexibele positionering zonder de vloer te beschadigen.
W Enkel veiligheidsglas ESG 3 mm volgens EN 12150.
W Rondom profielomlijsting als glasrand-bescherming.
W Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen in zilver matglans.
W Aluminium steunen in graphit metallic.
W Individueel maatwerk mogelijk.
W Gemakkelijke zelfmontage.
W Op aanvraag: diverse model-varianten, kleuren (bijv. wit of graphit metallic) en glassoorten.
W Reinigingsinstructie: profielen en glasdeel mogen alleen worden gereinigd met milde, in de handel verkrijgbare

onderhoudsproducten, glasreinigers en desinfecterende reinigingsmiddelen.
Let op: gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
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VERSIE FIFTY-FIFTY



Breedte
mm

Hoogte
totaal
mm

B
1200

H
1550

1400
1600

1550
1550

Hoogte bovenrand Hoogte onderkant
tot onderrand profiel Profiel tot de vloer
(preventie glasdeel):
mm
mm
H1
H2
800
750
800
800

750
750

Artikelcode
Zilver matglans
ESG helder

Prijs in euro excl. BTW
en verzendkosten

7ZP FIF 12015 1AK
7ZP FIF 14015 1AK
7ZP FIF 16015 1AK

256,287,307,-

400

Maatwerk op aanvraag: breedte, hoogte en preventie glasdeel. Breedte max. 1800 mm, Hoogte max. 2000 mm.
Vanaf een hoogte van 1601 mm – 2000 mm wordt een verstevigingssteun in een breedte van 600 mm geplaatst.

B

H2

H

H1

B - 66
B+5
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VERSIE FIFTY-FIFTY
Als voorbeeld ...

... een trainingsruimte.
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VERSIE FIFTY-FIFTY

... een wachtkamer.

Technik 04 / 2021

KermiPROTECT

13

VERSION CLIP
Preventiescherm, bijvoorbeeld aan de balie of aan tafel.

5 mm

W Standaard met een glashoogte van 700 mm, leverbaar met of zonder doorgeef opening.
W Enkel veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150.
W Voorgemonteerd glasrandbeschermprofiel: horizontaal aan de bovenzijde en verticaal aan beide zijden van het glas.
W De glassteun van hoogwaardig verchroomd metaal kan 180° worden gedraaid voor individuele positionering.
W Inclusief tafelbeugels van massief hoogwaardig roestvrij staal voor een plaatdikte van 15 - 60 mm.
W Individueel maatwerk mogelijk.
W Gemakkelijke zelfmontage.
W Op aanvraag: diverse kleuren en glassoorten.
W Reinigingsinstructie: profielen en glasdeel mogen alleen worden gereinigd met milde, in de handel verkrijgbare

onderhoudsproducten, glasreinigers en desinfecterende reinigingsmiddelen.
Let op: gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.
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VERSION CLIP
zonder doorgeef opening

Breedte
mm

Hoogte
preventie
glasdeel
mm

B

Totale hoogte
(incl. glassteun)
mm

Plaat-dikte
mm

Aantal
tafelbeugels

Artikelcode
Zilver hoogglans /
chroom
ESG helder

Prijs in euro excl.
BTW
en verzendkosten

7ZP CLP 10007ZAK
7ZP CLP 12007ZAK
7ZP CLP 14007ZAK

225,246,307,-

H1

1000

H
700

724

15-60

2

1200
1400

700
700

724
724

15-60
15-60

2
4

Maatwerk op aanvraag: diverse breedte en hoogte. Breedte max. 1800 mm, Hoogte max. 700 mm.
Vanaf een breedte van 1400 mm zijn 4 tafelbeugels bij de levering inbegrepen.
Let op: De totale breedte van het preventiescherm mag niet groter zijn dan de breedte / diepte van de tafel of toonbank.

H
H1

15 - 60

B
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VERSION CLIP
met doorgeef opening

Breedte
mm

Totale hoogte
(incl. glassteun)
mm

B

Hoogte
preventie
glasdeel
mm
H

Plaat-dikte
mm

Aantal
tafelbeugels

Artikelcode
Zilver hoogglans /
chroom
ESG helder

Prijs in euro
excl. BTW
en verzendkosten

H1

Doorgeef
opening
(Breedte x
Hoogte)
mm

1000
1200
1400

700

724

500 x 200

15-60

2

700
700

724
724

500 x 200
500 x 200

15-60
15-60

2
4

7ZP CLD 10007ZAK
7ZP CLD 12007ZAK
7ZP CLD 14007ZAK

261,282,343,-

Maatwerk op aanvraag mogelijk: diverse breedte, hoogte en doorgeef opening. Breedte max. 1800 mm, Hoogte max. 700 mm.
Vanaf een breedte van 1400 mm zijn 4 tafelbeugels bij de levering inbegrepen.
Let op: De totale breedte van het preventiescherm mag niet groter zijn dan de breedte / diepte van de tafel of toonbank.

500
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H
H1

200

15 - 60

B
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VERSION CLIP
Als voorbeeld ...

...de koffiecorner in
uw onderneming

... een vergadertafel met een
glassteun
die 90° gedraaid is.
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AFWIJKENDE
EXTRA VERSIESITUATIES

De standaard versie KermiPROTECT biedt veel mogelijke toepassingen. Heeft u een speciale wens?
Wij vernemen met genoegen uw wensen en stemmen deze graag met u af. Een voorbeeld: oplossing voor een ondernemer.
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Vrijblijvende adviesprijzen excl. BTW.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor druk- en
zetfouten.
Kleurafwijkingen zijn om druktechnische
redenen onvermijdelijk.
Bij hitte test ESG veiligheidsglas kan
het door ingesloten nikkelsulfide-tot
een spontane glasbreuk komen. Door
een hitte test kan dit risico verminderd
worden. Maar ook met de meest
moderne testen (ESG-H) is het tot op
heden helaas niet mogelijk dergelijk glas
100% uit te sorteren, zodat er toch een
niet vermijdbaar restrisico blijft. ESG-H
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op aanvraag leverbaar. Glasbreuk is
echter geen grond voor reklamatie.
Op al onze leveringen zijn de algemene
leverings- en verkoopsvoorwaarden van
Kermi van toepassing.
Kermi is een geregistreerd handelsmerk.
© by Kermi GmbH

Zowel fabrikant als alle delen en
productinformatie zijn rechtelijk
beschermd. Gebruik hiervan buiten
de auteursrechtelijke grenzen zonder
toestemming van de auteur is niet
toegestaan, onwettig en strafbaar.
Dit geldt in het bijzonder voor
het vermenigvuldigen, vertalen,
microverfilmen en het opslaan en
verwerken in electronische systemen.

Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
info@kermi.nl
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Tel. +31 243881857
Fax +49 9931 3075
www.kermi.be
info@kermi.com

Agent voor België
en G.H.-Luxemburg :

N.V.

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
BELGIË

Tel.: 0 14/22.26.08
Fax: 0 14/22.26.33
E-mail: kermi@egeda.be
https://www.egeda.be
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Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

