
PRODUCTINFORMATIE

GLASS INSIDE

(BE)SCHERM 
(VERRIJDBARE)GLAZEN SCHERMEN



Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren,  wanden, inloopdou-

che en spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen en nog veel meer. 

Enige tijd geleden lanceerde Glass Inside een nieuw 

interieurglas product op de markt. Hardglazen taats-

deuren omkleed met gepoedercoate profielen 

waardoor een industriële look ontstond. Onder de 

naam Like Steel kent deze productlijn ondertussen 

een ongekende populariteit. Lees hier alles over 

deze op maat gemaakte producten. En, zoals u van 

ons gewend bent, geleverd en vakkundig geplaatst 

in heel Nederland. 

(BE)SCHERM
VERRIJDBARE
GLASWAND

PRODUCTSHEET

Zoveel mogelijk met glas 

beScherm 
tafel-scheidingswand 

beScherm verrijdbare 
Scheiding-glaswand 

Samen tegen Corona! 
Daar is iedereen voor. Maar als ondernemer wil je 
graag weer aan de slag. Hoe gaat dat samen? 
Daar dacht Glass Inside ook over na en wij heb-
ben een prachtig product voor dit probleem! 
 
Met een Glazen (be)Scherm Verrijdbare Schei-
dingswand kun je jouw ruimte optimaal benutten: 
maximale bezetting, minimaal risico!

We zullen ons allemaal in Nederland moe-
ten voorbereiden op een tijd waarin we een 
nieuw normaal gaan creëren met elkaar. De 
maatregelen tegen Covid-19 kunnen nog wel 
eens voor langere tijd gelden. Daarom zijn 
onze beScherm producten duurzaam en voor 
lange termijn te gebruiken. 

Onze beScherm producten zijn:
 
•Eenvoudig te (ver)plaatsen
•Glas is makkelijk schoon te maken
•Het product is duurzaam, voor langetermijn
•Schermen kunnen gekoppeld worden
•Bescherm heeft een sjieke uitstraling
•Kleine voet, weinig struikelgevaar
•Het scherm is stevig
•Hogere bezettingsgraad = meer omzet
•Indeling flexibel aanpasbaar 



TECHNISCHE SPECIFICATIE

VERRIJDBAAR GLASSCHERM

GLASS INSIDE

www.glassinside.nl

De (be)Scherm Glazen Schermen
Verrijdbare Glazen Scheidingswand

Een verrijdbaar glazen scherm bestaat uit rvs 
en glas en wordt uitgevoerd in een standaard-
maat. Daarbij is rekening gehouden dat deze op 
sta- en zithoogte goed te gebruiken is. De glazen 
schermen zijn gemakkelijk te verrijden naar daar 
waar hij nodig is. Zo kan hij in jouw restaurant tus-
sen de tafels worden gezet. In jouw sportschool 
tussen de cardio-apparaten. En in jouw kapsalon 
tussen de kappersstoelen!

Wij vertrouwen erop dat deze scheidingswanden 
een uitstekende bijdrage kunnen leveren om 
uw bedrijf aan de corona-reglementen te laten 
voldoen. Wij zien erg graag dat door ons product 
zorginstellingen, sportscholen, kappers, restaurant, 
winkels en nog vele andere ondernemingen hun 
deuren weer kunnen openen. 

(be)Scherm verrijdbare glaswanden hebben een me-
talen “kruiwagen”onderstel met een glasscherm van 
gehard veiligheidsglas.  Het onderstel laat zich makke-
lijk vastpakken en verplaatsen! Hierdoor is uw bedrijf 
flexibel aanpasbaar! 

Verrijdbare Glaswand
Harglas, alluminium
Bruut alluminium of zwart 
Andere RAL kleur op aanvraag
Gehard veiligheidsglas blank
Opties: brons, grijs, mat, groen 
6 mm
1400-1875mm  
Poot voorzijde: 582mm
Maatwerk mogelijk. 

Vanaf 398,- euro 

Productcode: 
Materiaal:
Kleur: 

Glas: 

Glasdikte:
Afmeting:

Prijs: 



TECHNISCHE SPECIFICATIE

TAFEL/BALIE-SCHERM

GLASS INSIDE

www.glassinside.nl
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GLASS  INSIDE  WESTLAND
 Referentie   tafel / bali schermen  Glas
 Datum  Glasdikte
 Maatvoering _Millimeters  Afwerking    rondom poly
 Tekening    werktekening  Coating
 Leverancier    Semco  Aanzichtzijde _

_  Uitsparingen
 Getekend door    Jeff van Essen _ _

(be)Scherm Glazen tafel/balie-Scherm 

De overheid doet er alles aan deze corona-crises 
onder controle te krijgen en houden. Tegelijk 
vraagt zij bedrijven creatief mee te denken en 
zich aan te passen om zo te voldoen aan de 
(nieuwe)corona reglementen. Zij wil net zo graag 
als de ondernemers van Nederland de econo-
mie weer op gang brengen.

Glass Inside bedacht de (be)Scherm tafel/balie 
scherm. Een stevig, transparant scherm met of 
zonder onder-uitsparing. 

Plaats deze tussen jou en jouw cliënten zodat 
een gesprek weer veilig en persoonlijk mogelijk is. 
Of in het zorghuis, voor een persoonlijk en veilig 
contact tussen onze ouderen en hun kinderen.
Wat te denken van balies en recepties? Er zijn erg 
veel toepassingen mogenlijk. Maak simpelweg 
uw  keuze uit de modellen in de tekening. Natuur-
lijk geven wij u naast onze standaard maten de 
mogelijkheid uw persoonlijke wensen te verwer-
ken in de tafelschermen. 

Onze Glass Inside vestigingen staan klaar voor 
uw vragen. Wij denken graag met u mee. 

Tafel/balie scherm 
Keuze: A,B,C,D,E,F,G, H
Harglas, RVS steunen
Helder glas en RVS

4 mm veiligheidsglas 
4 mm
zie tekening
Maatwerk mogelijk. 

Vanaf 173,- euro 

Productcode:
Productcode klant:
Materiaal:
Kleur: 

Glas:
Glasdikte:
Afmeting:

Prijs: 

A B C D

E F G H



WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015


