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Het tafelscherm is gemaakt van EASYpol HD, dit materiaal be-
staat voor ten minste 30% uit geryclede PET flessen. Door de 
samenstelling van dit materiaal kan er een klein kleur verschil 
bestaan tussen verschillende panelen.

Voor meer informatie over dit materiaal kijk op onze website of 
neem telefonisch contact op.

www.easy-noisecontrol.nl
+31 (0)30 - 2270800

Algemeen
Technische informatie

De toepassing van het tafelscherm is het creëren van een fysie-
ke en visuele afscheiding rondom een werkplek, wat een positief 
effect kan hebben op de rust en concentratie vermogen. Het ma-
teriaal EASYpol HD heeft een geluidsabsorberende werking. 

Toepassing

 ! Pas op met scherpe voorwerpen tijdens het uitpakken, dit  
 kan het product mogelijk beschadingen

 ! Zet het scherm in een U-vorm neer tijdens het gebruik

 ! Gebruik het scherm met de meegeleverde houten voeten

Waarschuwingen

Onderdelen

1x
scherm

1x
middenvoet

2x
zij-voet

Verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk voor deze in de vezels 
intrekken.

De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met lauwwarm wa-
ter, mogelijk met een pH-neutraal schoonmaakmiddel (zoals de 
meeste afwasmiddelen) zonder chemische bleekmiddelen. 

Verwijder vlekken door met een schone doek te deppen (niet 
wrijven).

Dep na het schoonmaken het materiaal droog met een droge 
doek om het vocht te absorberen. 

Onderhoud



Instal latie

1
Plaats de houten voeten onder het scherm door 
door deze over het materiaal te schuiven. Duw de 
uitstulpingen in het scherm in de gaten van de 
voeten.   

Gebruik

Voorbeeld opstelling

Opbergen
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Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter 
geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid 
van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem contact op met ons.
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