
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Veiligheidsschermen 

Er is altijd een oplossing! 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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Bent u al voorbereid op de 1,5 m bedrijfsvoering binnen uw onderneming?  

Na een periode van intelligente Lockdown maken veel instellingen en ondernemingen een start met hun aangepaste     

bedrijfsvoering waarbij een grote mate  van inventiviteit en ondernemerschap gevraagd wordt om de gezondheid van   

medewerkers  en opdrachtgevers te waarborgen. 

Als gevolg hiervan zullen aanpassingen aan voorzieningen en huisvesting onvermijdelijk zijn waarbij het van groot belang is 

om te komen tot werkbare oplossingen en een verantwoorde productiviteit. 

Samen met u gaan we graag de uitdaging aan om te komen tot werkbare oplossingen door  maximale productiviteit van 

uw onderneming te combineren met maximale veiligheid voor uw medewerkers en klanten.  

Dit  heeft geleid tot de ontwikkeling van transparante en/of dichte aluminium afscheidingen voor ieder type werkblad en/

of bureau in welke vorm dan ook. 

De basis wordt gevormd door een aluminium profiel in geanodiseerde uitvoering, voorzien van kunststof lijsten in diverse 

kleuren . De panelen bestaan uit plexiglas en/of volkern panelen welke kunnen worden voorzien van bedrijfslogo’s of 

afbeeldingen. 

Omdat de afscheidingen als maatwerk worden geproduceerd, kan iedere afmeting en of samenstelling worden gereali-

seerd naar uw wensen. 

 

 

04 Verrijdbare schermen                       

05 Kruisvormig tafelscherm                  

06 Staand-scherm  (3-zijdig)               

07  Tafelscherm (3-zijdig)           

08  Zijschermen                         

09 Tafelscherm  achterzijde           

10 Perspex scherm 3-zijdig           

11 Hygiënezuil 

 

index 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 
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Veiligheidsschermen 

Verrijdbare schermen 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Naar keuze uitgevoerd met perspex, gehard glas, draadglas of 6 

mm Volkern (niet doorzichtig)  

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  

 4 zwenkwielen (geremd)  ø 50 mm 

 RVS handgreep 
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Veiligheidsschermen 

Tafelscherm (kruisvormig) 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Naar keuze uitgevoerd met perspex, gehard glas, draadglas of       

6 mm Volkern (niet doorzichtig)  

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  
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Veiligheidsschermen 

Staand-scherm (3-zijdig) 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Naar keuze uitgevoerd met perplex, gehard glas, draadglas of       

6 mm Volkern (niet doorzichtig)  

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  
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Veiligheidsschermen 

Tafelscherm (3-zijdig) 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Naar keuze uitgevoerd met perspex, gehard glas, draadglas of       

6 mm Volkern (niet doorzichtig)  

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  
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Veiligheidsschermen 

Zijschermen  

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Naar keuze uitgevoerd met perspex, gehard glas, draadglas of       

6 mm Volkern (niet doorzichtig)  

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  
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Veiligheidsschermen 

Tafelscherm  - achterzijde 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Naar keuze uitgevoerd met perspex, gehard glas, draadglas of       

6 mm Volkern (niet doorzichtig)  

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  
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Veiligheidsschermen 

Perplex scherm (3-zijdig) 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 
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Hygiënezuil 

Adisafe 

Alle gewenste afmetingen leverbaar 

 Zwaar aluminium frame (geanodiseerd) 

 Te voorzien van een gekleurde sierstrip (o.a. bordeaux rood, 

blauw, lichtgrijs, donkergrijs, wit, zwart en ivoor)  

 4 zwenkwielen (geremd)  ø 75 mm 

 Voorzien van RVS gel dispenser, RVS handdoeken houder,         

afvalemmer (ca. 50 liter) voorzien van een benaderingssensor 

 Magnetisch whiteboard voor informatie e.d. 

 Vak voor bedrijfslogo o.i.d. 

 Optioneel te voorzien van een handschoenen dispenser 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


