STAS kuchschermen

professionele oplossingen voor het afremmen van de
verspreiding van het COVID-19 corona virus

Door het ministerie wordt benadrukt dat de ‘anderhalve meter samenleving’ zeker nog de rest van dit
jaar, en waarschijnlijker nog veel langer, actueel blijft. Wij hebben bij STAS diverse kuchschermen
ontwikkeld die in o.a. kantoren, horeca, winkels, overheids- en zorginstellingen, magazijnen, scholen en
schoonheids- en nagelsalons ingezet kunnen worden om eenieder te beschermen tegen de
verspreiding van het virus.
Door het creëren van barrières wordt de kans op verspreiding aanzienlijk verlaagd en kan het "normale"
leven beetje bij beetje weer worden opgepakt. Geen simpel tafelzeil, maar professionele oplossingen
van A-PET of plexiglas met de hoogste transparantie voor zo min mogelijk vertroebeld zicht.

STAS barrière scherm 100x100cm
voor (systeem)plafonds

• Oprolbaar en geassembleerd geleverd
• A-PET scherm van 100 cm breed en 100 cm hoog
• Met bijgeleverde (systeem)plafondhaken en kabels
op te hangen aan (systeem)plafonds
• Veelal gebruikt in supermarkten en winkels
CORONASCHERM 100 x 100 cm

€ 49,95

excl. BTW

€ 60,44

incl. BTW

STAS plexiglas scherm met voet 115x80cm
met handige uitsparing

•S
 tevig SAN UV 4mm plexiglas scherm (115cm breed x 80 cm hoog)
incl. plexiglas voetstukken (40cm hoog x 29,5cm breed)
• Met een handige uitsparing (25cm breed x 15cm hoog) waardoor
pin-apparaten of producten veilig kunnen worden aangegeven
• Ideaal voor winkels, overheidsgebouwen, zorginstellingen en
schoonheids- en nagelsalons
CS20800

115 x 80 cm x 4 mm

€ 98,00 excl. BTW

€ 118,58

incl. BTW

Levering in bulk met staffelkorting is mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden via verkoop@stas.nl of bel +31 40 2924848

STAS plexiglas schermen
diverse formaten

• Hoogwaardig plexiglas van 4mm dik
• Hoogste transparantie voor zo min mogelijk vertroebeld zicht
• Eenvoudig te monteren met onze bij te bestellen ophangsets aan
(systeem)plafonds of makkelijk verplaatsen in de bij te bestellen
voetstukken
• Ideaal voor kantoor, balie, kassa, receptie of toonbank
CS30100
CS30200
CS30300
CS30900

60
60
75
65

x
x
x
x

75 cm x 4mm
100 cm x 4mm
100 cm x 4mm
150 cm x 4 mm

€
€
€
€

49,67 excl. BTW
57,00 excl. BTW
68,00 excl. BTW
89,00 excl. BTW

€ 60,10
€ 68,97
€ 82,28
€ 107,69		

incl. BTW
incl. BTW
incl. BTW
incl. BTW

In veelvoud van 6 te bestellen, met circa 5 werkdagen levertijd

Groot formaat plexiglas
CS40500

(alleen te gebruiken met ophangsets)

150 x 100 cm x 4mm € 137,50 excl. BTW

€ 166,38 incl. BTW

In veelvoud van 4 te bestellen met circa 5 werkdagen levertijd

CS40700

300 x 100 cm x 4mm € 250,00 excl. BTW

€ 302,50 incl. BTW

Levering in bulk met staffelkorting is mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden via verkoop@stas.nl of bel +31 40 2924848

STAS RVS voetstukken voor plexiglas
veilig en stabiel

De RVS voetstukken (750 gr) zijn eenvoudig vast te draaien door de
gaten in het plexiglas scherm. Het scherm staat hierdoor stevig en
stabiel.
CS40000

set 2 stuks (14 x 3 cm)

€ 20,46 excl. BTW

€ 24,76 incl. BTW

STAS voetstukken voor plexiglas
veilig en stabiel

De plexiglas schermen zijn eenvoudig te plaatsen in de bij
te bestellen voetstukken waardoor het scherm stevig staat.
CS20100

set 2 stuks (20 x 7 x 4 cm)

€ 20,46 excl. BTW

€ 24,76 incl. BTW

STAS bureauklemmen
De STAS bureauklemmen zijn geschikt voor het vastklemmen van
plexiglas schermen op bureaus of tafels om zo veilige werkplekken
te creëren in de klas of op kantoor. De klemmen zetten de plexiglas
schermen stevig vast, zelfs voor bureaus met automatische
hoogteverstelling. De STAS bureauklemmen kunnen bevestigd worden
aan oppervlaktes met een dikte tot 34 mm en kunnen schermen
vastklemmen met een dikte tussen 2 en 28mm.
De STAS bureauklemmen zijn beschikbaar in 2 varianten:
STAS bureauklem eindstuk voor de zijkanten van bureaus of STAS
bureauklem tussenstuk voor het plaatsen van een scherm tussen 2
aansluitende bureaus.
PS90100
PS90200

bureauklem eindstuk
bureauklem tussenstuk

€ 18,00 excl. BTW
€ 18,00 excl. BTW

€ 21,78 incl. BTW
€ 21,78 incl. BTW

STAS ophangsets voor plexiglas
Set voor systeemplafonds
Voor het ophangen van een plexiglas scherm
(4-8 mm dik) aan een systeemplafond.
•D
 e witte STAS systeemplafondhaken worden over
het tussenprofiel van het systeemplafond geschoven
• Aan beide systeemplafondhaken haakt u een STAS staalkabel met lus
• Aan het uiteinde van de kabels schroeft u de bijgeleverde klemmen. Hierin
klemt u een plexiglas plaat (zelf in bezit of los bij te bestellen bij STAS)
SE10300

set systeemplafond

€ 16,62

excl. BTW

€ 20,11

incl. BTW

Set voor betonnen plafonds
Voor het ophangen van een plexiglas scherm
(4-8 mm dik) aan een betonnen plafond.
•D
 e STAS qubics zijn te monteren behulp van de schroeven
met plug
• In beide STAS qubics haakt u een STAS staalkabel
• Aan het uiteinde van de kabels schroeft u de bijgeleverde klemmen. Hierin
klemt u een plexiglas plaat (zelf in bezit of los bij te bestellen bij STAS)
SE10200

set betonplafond

€ 17,30 excl. BTW

€ 20,93 incl. BTW

STAS verrijdbare veiligheidsschermen
Op ieder moment samenwerken onder veilige omstandigheden. STAS presenteert een reeks
veiligheidsschermen die gekenmerkt worden door flexibiliteit, stabiliteit en degelijke materialen. We
laten u onze (verrijdbare) veiligheidsschermen zien om zo de kans op besmetting op de werkvloer of in
de klas te verlagen.

STAS semi-transparante scheidingswand
De STAS semi-transparante scheidingswanden staan als een huis dankzij de stalen
voeten en de lichtgewicht frameconstructie. Het semi-transparante scherm is
een heldere polycarbonaat kanaalplaat en geschikt voor de behoefte aan net een
beetje meer privacy in tegenstelling tot onze transparante schermen. Verrijdbare
voeten voor deze wand zijn optioneel bij te bestellen. Ideaal voor professioneel
gebruik als kuchscherm op scholen, bedrijven, kantoren of instellingen.
WHWST120180 H180 cm x B120 cm
WHWST140120 H140 cm x B120 cm

€ 299,00
€ 295,00

excl. BTW
excl. BTW

€ 361,79
€ 356,95

incl. BTW
incl. BTW

(prijzen zijn inclusief 2 voeten)

Tip: De STAS semi-transparante scheidingswanden zijn
gemakkelijk aan elkaar te verbinden met de bijgeleverde 2-weg
of de bij te bestellen 3-weg/4-weg verbindingsdoppen om zo
werkplekken te creëren.

STAS verrijdbaar plexiglas scherm
Maak binnen no time een veilige opstelling in ieder kantoor, vergaderruimte
of kantine. Deze flexibel inzetbare schermen zijn verrijdbaar en zeer licht in
gewicht. Het transparante scherm bestaat uit hoogwaardig plexiglas van
70% acrylaat en 30% polystyreen. Het geanodiseerde aluminium frame zit in
een wit stalen onderstel op 4 kunststof wielen voorzien van remmen.
WHWPL19080
WHWPL190106
WHWPL190126

H190 cm x B80 cm
H190 cm x B106 cm
H190 cm x B126 cm

€ 299,00
€ 340,00
€ 355,00

excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW

€ 361,79 incl. BTW
€ 411,40 incl. BTW
€ 429,55 incl. BTW

STAS plexiglas opzetscherm voor bureau scheiding
Dit opzetscherm kan gebruikt worden om bestaande
bureau scheidingsdelen te verhogen met een
transparant deel. Vaak zijn bestaande scheidingsdelen
laag zodat werknemers die tegenover elkaar zitten,
elkaar aan kunnen kijken. Om hygiene maatregelen in
acht te kunnen houden, kan het deel opgehoogd worden
met dit transparante opzetscherm. Hiermee wordt een
veilige barrière gevormd terwijl oogcontact nog altijd
mogelijk is.
Het opzetscherm is 30 cm hoog en 160 cm breed en kan met behulp van beugels eenvoudig en stabiel
gemonteerd worden. Montage is mogelijk op alle scheidingselementen tot 34 mm dik.
WHWST30160

H30 cm x B160 cm

€ 126,00

excl. BTW

€ 152,46

incl. BTW

(prijzen zijn inclusief 3 bevestigingsklemmen)

STAS gezichtsbescherming masker
Gemaakt van transparant PVC-materiaal, de verhoogde neusbevestiging
zorgt voor voldoende afstand tussen de neus en het gezicht voor extra
draagcomfort.
Het vizier kan na elk gebruik met water en zeep worden gereinigd of met
desinfectiemiddel worden afgeveegd (aanbevolen)
Je ziet er niet uit alsof je uit een nucleair laboratorium bent gelopen als je
onze modieuze gezichtsmaskers draagt.
Adem je veel via je mond? Geen probleem. Onze gezichtsschermen zullen
niet beslaan!
TM10017

gezichtbescherming masker

€ 3,30 excl. BTW

€ 3,99 incl. BTW

STAS wachtruimte scherm
Het coronavirus grijpt helaas nog steeds om zich heen. Speciaal voor wachtruimtes hebben wij het STAS
wachtruimte scherm ontwikkeld voor het beschermen van bezoekers of patiënten in de wachtkamer. Het
scherm wordt met bijgeleverde klemmen op het frame tussen de zitplaatsen gemonteerd.
Afmetingen STAS wachtruimte scherm:
- H x B: 116 cm x 76 cm
- Dikte scherm: 5 mm
- Dikte scherm + zwarte rand: 14 mm
PS90210

Wachtruimtescherm

€ 130,00

excl. BTW

€ 157,30 incl. BTW

STAS kunststof reiniger
Deze kunststof reiniger is speciaal geschikt voor het krasloos en streeploos reinigen van
kunststoffen zoals plexiglas, acryl, pvc en glas. Deze speciale reiniger zorgt ervoor dat
statische kunststof oppervlakken ontladen en geen stof, haren en andere vuildeeltjes meer
aantrekken. Voorkom dagelijks afvegen, bespaar tijd en moeite! Ideaal voor gebruik bij
bijvoorbeeld plexiglas schermen, maar ook bij andere gladde oppervlakken zoals computers,
monitoren, badkuipen, cd's, deuren, etc.
B-306

Fles 500 ml.

€ 13,18

excl. BTW

€ 15,95

incl. BTW

Verbruik is ongeveer 75 m2 per fles.

Bestel snel zolang de voorraad strekt.
Meer informatie of online bestellen:
www.stas.nl/kuchschermen-coronaschermen-barriere-schermen.html

STAS akoestisch bureauscherm
voor het realiseren van een rustige (thuis)werkplek

Het STAS akoestisch bureauscherm geeft de mogelijkheid om in alle rust een eigen thuiskantoor te
realiseren waar fijn en rustig gewerkt kan worden. Het akoestische scherm filtert de ruis die thuis
kan ontstaan; spelende kinderen of een partner die ook thuis werkt en aan het telefoneren is.
Daarnaast zullen telefoongesprekken of skype-meetings die in de thuiswerkplek worden gevoerd beter
verstaanbaar zijn. Uiteraard is dit scherm ook voor de flexplekken op kantoor te gebruiken. Het STAS
akoestisch bureauscherm is 100cm breed en inklapbaar waardoor deze na de werkdag ook weer
makkelijk op te bergen is. Notities kunnen bovendien makkelijk op het scherm worden geprikt waardoor
dit scherm ook dient als prikbord. Het STAS akoestisch bureauscherm is een milieuvriendelijke
oplossing en 100% recyclebaar omdat het is gemaakt van gerecyclede polyestervezels afkomstig van
PET-flessen.
Het STAS akoestisch bureauscherm wordt geleverd als een totaalpakket voor thuiswerkers incl. een
doosje pushpins en een notitieblok.
Tevens is dit scherm zakelijk te bestellen voor uw werknemers en ook door ons aan het adres van
werknemer te bezorgen!

Eigenschappen STAS akoestisch bureauscherm:
· 	Milieuvriendelijk & 100% recyclebaar (gemaakt van
gerecyclede PET-flessen)
· Geluidsabsorberend
· Thermisch isolerend
· Brandveilig en hittebestendig
· Vochtbestendig
· Alternatief voor glaswol, steenwol en PU-schuim
·	Geen gevaar voor allergische reacties, huidirritaties of
ademhalingsproblemen
· Geeft geen stofvorming
· Bevat geen chemische bindmiddelen
· Vormstabiel en elastisch
· Inklapbaar en makkelijk op te bergen
· Alle ruimte voor laptop, telefoon en notities
Specificaties:
· 100 cm breed, 50 cm diep, 50 cm hoog, 2,5 cm dik
· Kleur: lichtgrijs
CS40800 STAS akoestisch bureauscherm

€ 99,00

excl. BTW

STAS picture hanging systems
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com
www.stasgroup.com

€ 119,79

incl. BTW

