
Anti-corona schermen 
 

 

 

Algemeen 
WSB heeft een breed aanbod aan mobiele anti-corona schermen, zo kunt u kiezen tussen 
verschillende ontwerpen, kleuren en prijsklassen. Op het ‘budget scherm’ na zijn de schermen 
voorzien van gehard glas. Het hout is uit gevoerd in massief eikenhout 60x40mm afgewerkt met 
lijnolie uit de huiscollectie van WSB, u heeft keuze uit 8 kleuren. Door anti corona-schermen te 
gebruiken, garandeert u niet alleen uw medewerkers een hoogwaardige bescherming tegen 
infecties, maar geeft u uw klanten ook een veilig gevoel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijslijst: (onze prijzen zijn excl. BTW en af fabriek) 
 
Budget scherm 
Plexiglas paneel met opening aan onderzijde. Paneel kan op balie of tafel geplakt worden of u 
kunt iets op de voetjes van het paneel plaatsen. Uitsparing onderkant: 45x15cm. 

 
 
Afmeting:  75x100cm  € 150,- 
 
 
 



 
 
 
Basic scherm 
Dit scherm bestaand uit twee staanders en een glaspaneel. De staanders zijn RVS look en het 
geheel wordt geleverd als bouwpakket. De hoogte van het glaspaneel kunt u zelf bepalen. 

Afmeting:  105x75cm  € 295,- 
 
Balie scherm met open onder strook 
Glaspaneel met aan beide zijden een massief houten T-poot. Tussen het glaspaneel en het balie blad 
is een open ruimte van 17cm hoog. 

Afmeting:  100x75cm  € 295,- 
Afmeting:  150x75cm  € 315,- 
 



Balie scherm met uitsparing 
Glaspaneel met uitsparing met aan beide zijden een massief houten T-poot. Uitsparing maat 
40x17cm. 

Afmeting:  100x95cm  € 325,- 
Afmeting:  150x95cm  € 340,- 
 
 

Tafel scherm met open onder-strook met houtlook omranding 
Glaspaneel rondom voorzien van massief eiken, met twee poten van marmerlook plaat materiaal. 

 
Afmeting:  100x70cm  € 475,- 
Afmeting:  150x70cm  € 495,- 



 
 
Staand scherm op stalen poten 
Massief houten 3-vaks frame staand op stalen poten, voorzien van glas. Poten in zwart gemoffeld 
staal, onderkant voorzien van vilt. 

Afmeting:  160x150cm (hxb) € 885,- 
 

Drie staande schermen scharnierend excl. Decoratieve sticker 
Drie massief houten frames voorzien van glas worden d.m.v. schildscharnieren gekoppeld en kunnen 
naar wens opgesteld worden. 

Afmeting:  160x180cm (hxb) € 1.485,- 
 


