
Frame 80 x 200 cm
+ 1 doek, set prijs:

€ .00

Frame 200 x 170 cm
+ 1 doek, set prijs:

€ .50

Prijzen frames:

Visuals
Er is keuze uit een transparant doek, of een geprinte visual. 
De doeken die in de dividers zitten zijn dus volledig te 
personaliseren en aan te passen aan de uitstraling en 
ambiance van uw zaak. Daarnaast zijn beide opties te 
reinigen met water en desinfecterende zeep. Hierdoor 
voldoen de doeken aan de gestelde eisen van het RIVM

Maatwerk
We werken met drie standaardformaten. Dit om de prijs 
aantrekkelijk te houden. Maatwerk oplossingen zijn natuur-
lijk mogelijk, daarvoor kunt u een offerte aanvragen.

Strakke en sfeervolle uitstraling 
Deze aluminium roomdividers met een strakke uitstraling 
maken het mogelijk om apparaten van elkaar te scheiden, 
zonder dat je inlevert op sfeer of comfort. De divider is 
volledig vrijstaand en kan dus op iedere gewenste positie 
geplaatst worden.

Vrijstaande schermen
Geknipt zonder zorgen

Meerprijs tweede doek  / extra doek:
80 x 200 cm:     
200 x 170 cm:

€ 
€ 

Meerdere opties
Voor de kapsalons bieden we twee verschillende type 
wanden aan:
Een mobiele wand in de vorm van een rollbanner. Deze is 
gemakkelijk en snel te (de)monteren. Daarnaast bieden we 
een variant die luxer is en stabieler staat: Onze room divider. 
De mobiele variant is te krijgen in drie standaardformaten. 
De room divider is ook als maatwerk optie leverbaar.

€ 
€ 5
€ 

Prijzen rollups:
Rollup 85 x 200 cm

Rollup 100 x 200 cm 

Rollup 120 x 200 cm

excl BTW 



Snelle montage

Voeten: Het frame is voorzien van voeten die op iedere gewenste positie onder het frame geplaatst kunnen worden. 
Eventuele gleuven vormen dus geen probleem.

Print: Het wisselen van de print is enorm gemakkelijk. Door de platte strip is deze gemakkelijk te verwijderen en 
opnieuw te plaatsen. Een nieuwe sfeer creëren is dan ook zo gebeurd.


