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Produkt
Ark

Forøg 
beskyttelsen 
uden at skabe 
hindringer

Behovet for social afstand i kontormiljøet kan ofte betyde brug af indgribende 

løsninger, der kræver omfattende tilpasning. Denne Kensington KGuard™ 

skærmmonterede bordafskærmning er en gennemsigtig akrylafskærmning, 

der beskytter imod nys og host. Fordi den hurtigt og nemt installeres bag en 

armmonteret skærm, bevæger bordafskærmningen sig sammen med skærmen 

og optager ikke bordplads. 

Funktioner inkluderer:

• Gennemsigtig akrylafskærmning imod nys og host* monteres bag en 

eksisterende skærm og beslag/arm for at forbedre beskyttelsen imod 

coronavirus samt social afstand 

• I modsætning til traditionelle kontorskillevægge og -møbler optager det 

ingen bordplads og bevæger sig sammen med skærmarmen

• Der er tre højdejusteringsindstillinger for tilpasning til skærme i forskellige 

størrelser og ydelse af optimal beskyttelse

• Overfladen på dette KGuard™ kan bruges som whiteboard.

• Udskæringer giver tilstrækkelig plads til skærmkabler uden at 

kompromittere beskyttelsen

• Den gennemsigtige akrylafskærmning er 100 % genbrugeligt

• Kompatibelt med VESA® 75/100-skærme op til 32”

* Undgå brug af slibende rengøringsprodukter 
og -væsker, da disse vil beskadige overfladen 
på akrylafskærmningen. Ikke-slibende 
rengøringsprodukter må bruges.



Produkt
Ark
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Gennemsigtig akrylafskærmning 

imod nys og host (1200 x 3 x 740 

mm) 

Monteres bag en eksisterende 

skærm og beslag/arm for at forbedre 

beskyttelsen imod coronavirus samt 

social afstand

Intet fodaftryk

I modsætning til traditionelle 

kontorskillevægge og -møbler 

optager det ingen bordplads 

og bevæger sig sammen med 

skærmarmen 

Kan justeres i højden

Tre indstillinger for tilpasning til 

skærme i forskellige størrelser og 

ydelse af optimal beskyttelse

Yderligere anvendelsesmuligheder

Overfladen på KGuard™ kan bruges 

med penne, som kan aftørres med en 

tør klud, til notater og påmindelser, 

som whiteboard etc.

Kabeludskæringer

Giver tilstrækkelig adgang 

til skærmkabler uden at 

reducere beskyttelsen.

Afskærmningen er 100 % 

genbrugelig

Giftfrit, rent materiale, der er nemt 

at genanvende eller genbruge.



Materialespecifikation

KGuard skærmmonteret  Akryl 
bordafskærmning

 
Produktmål

Enhedsmål  740 x 1200 x 3 mm

Enhedsvægt 2,5 kg

Enhedens farve/materiale Gennemsigtig(t)

 
Emballage

Emballagetype B2B brun kasse

Emballagens mål 1220 x 30 x 750 mm

Emballagens vægt 4,755 kg

Enheder i Master Carton 1 stk.

Master Carton-mål 1220 x 30 x 750 mm

Master Carton-vægt 4,755 kg

Emballagens indhold  1 stk. KGuard™ skærmmonteret 
bordafskærmning

 4 x 22 mm lange M4-skruer

 2 x 3 mm tykke afstandsstykker i akryl

 Instruktionsark/vejledning til hurtig opstart

 
Oprindelsesland, regulatorisk og garanti

Oprindelsesland Tyskland

Garanti 2 års garanti

Tekniske  
specifikationer
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