
 Mobiele scheidingswanden  

 Zorgt preventief voor een veilig  
 dagelijks leven. 
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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.

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. 
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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.

 Modulaire staander 1,8 m  Staander 1,8 m en 1,35 m 



Eigen productie! Alle 
onderdelen worden 
door onze zelf gemaakt.  
Op die manier garan-
deren wij kwaliteit en 
kunnen wij hoogwaar-
dige maatwerkoplos-
singen bieden die 
snel geproduceerd en 
geleverd worden.

Sneller kan niet! Het 
opzetten gaat super-
snel en zonder gebruik 
van gereedschap. Een 
Mastertent vouwtent 
is binnen een minuut 
klaar voor gebruik.

Wij laten u niet in de re-
gen staan! Regelmatige 
waterdichtheidstesten 
van onze tentdoeken zijn 
hier getuige van.

Fabrikant

Easy-Up Waterbestendig

 Veilig. Efficiënt. Innovatief.  

 Onze bijdrage voor een optimale preventie  
 tegen Covid-19. 

MASTERTENT B.V.  
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www.mastertent.com


