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HÉT ADRES VOOR MODULAIRE
CORONA GLASPANELEN

Hanny van den Berg is directeur van het bedrijf Glaswandenspecialist. Zij zijn gespecialiseerd
in het maken van glazen schuifwanden voor tuinkamers, veranda’s en overkappingen. Glas is
ontzettend veelzijdig in te zetten en dat bracht hen op het idee om glazen anti-Coronaschermen te maken.
breedtes, aan elkaar gekoppeld etc. U geeft
de maat en we maken het op maat” aldus
Hanny.
Daarnaast geeft Hanny aan dat zij ruimtes
360 graden kan laten scannen waarna een of
meerdere versies van meubilair opstellingen
virtueel geplaatst kunnen worden. Zo kunt
u al op voorhand op uw computer of tablet
zien hoe een anti-Corona inrichting inclusief
glasschermen eruit ziet en of dit voldoet aan
de verwachtingen.
Glaswandenspecialist hoopt op deze manier
ondernemers te helpen om hun werknemers
“Op lange termijn zullen de kunststof scher- en gasten op een veilige en verantwoorde
men geen oplossing bieden en is de uitvoering manier te kunnen ontvangen.
van panelen in gehard glas een hygiënische, “Wij kunnen het Corona virus niet verhelpen,
duurzame en veilige oplossing. Het glas- wel kunnen we een bijdrage leveren om daar
scherm kan op diverse wijze worden samen- op een veilige manier mee om te kunnen
gesteld; met of zonder zij-glaspanelen, met of gaan” zo vat Hanny haar beweegreden voor
zonder onder-doorvoer, in allerlei hoogtes en glasschermen samen.
Nu de samenleving weer langzaam aan de
slag gaat, zoeken we allen naar oplossingen
om onze omgeving veilig in te richten.
Glaswandenspecialist heeft geconstateerd
dat veel bedrijven de anti-Corona-maatregel
opgelost hebben door het plaatsen van plexiglas schermen en plastic zeilen in allerlei
vormen en maten.
Door de vele nadelen van plexiglas zoals
brandveiligheid, bekrassen en het moeilijk
reinigen hebben zij bewust gekozen voor
schermen uitgevoerd in 10 mm gehard glas.
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Rubberprofiel

Voor elke toepassing een geschikte oplossing
Op maat gemaakt, eenvoudige montage
Grote voorraad, snelle levering

10 mm gehard
facetgeslepen glas

In hoogte
verstelbaar

(opening onder
glaspaneel mogelijk)

Geanodiseerd
alluminium
kokerprofiel

Afdekkapje

Stalen
snelspanverbinder

ANTI
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Afdekdopje

Sierstripje

www.glasspanel.nl

www.glaswandenspecialist.nl

