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De behoefte aan social distancing binnen de kantooromgeving kan 

vaak het gebruik van invasieve oplossingen betekenen die uitgebreide 

montage vereisen. De Kensington KGuard™ Monitor Mounted 

Desk Screen is een niesbescherming van doorzichtige acryl. Snel en 

eenvoudig te installeren achter een op een monitorarm gemonteerde 

monitor, beweegt het bureauscherm met de monitor mee en neemt 

geen bureauruimte in. 

Functies zijn onder andere:

• Doorzichtige acryl niesbeschermer* geschikt voor bevestiging achter 

een bestaande monitor en monitorsteun / arm voor een verbeterde 

bescherming tegen het coronavirus en om social distancing te bevorderen 

• In tegenstelling tot traditionele scheidingswanden en meubilair, neemt 

het geen bureauruimte in beslag en beweegt mee met de monitorarm

• Drie standen voor hoogteafstelling voor beeldschermen van verschillende 

afmetingen en om optimale bescherming te bieden

• Het oppervlak van de KGuard™ kan als whiteboard worden gebruikt.

• De uitsparingen in het scherm bieden een handige toegang voor 

beeldschermkabels terwijl ze de bescherming niet nadelig beïnvloeden

• Het transparante acrylscherm is 100% recyclebaar

• Kan worden gebruikt met VESA® 75/100-beeldschermen tot 32 inch. 

Verhoog de 
bescherming 
zonder barrières 
op te werpen

* Gebruik geen schurende schoonmaakproducten 
en vloeistoffen omdat deze het oppervlak van 
het acrylscherm beschadigen. Niet-schurende 
schoonmaakproducten kunnen worden gebruikt.
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Transparant acryl niesscherm  
(1200 x 3 x 740 mm) 

Geschikt voor bevestiging achter een 
bestaande monitor en monitorsteun /  
arm voor een verbeterde 
bescherming tegen het coronavirus 
en om social distancing te kunnen 
bevorderen.

Neemt geen ruimte in beslag

In tegenstelling tot traditionele 
scheidingswanden en meubilair, 
neemt het geen bureauruimte in 
beslag en beweegt mee met de 
monitorarm 

In hoogte verstelbaar

Drie standen voor beeldschermen 
van verschillende afmetingen en 
voor optimale bescherming

Aanvullende gebruiksmogelijkheden

Het oppervlak van KGuard™ kan 
met droog uitwisbare viltstiften 
worden beschreven voor onder 
meer aantekeningen, herinneringen, 
gebruik als whiteboard, enz.

Uitsparingen voor kabels

Bieden een handige toegang 
voor beeldschermkabels terwijl 
ze de bescherming niet nadelig 
beïnvloeden.

Scherm is 100% recyclebaar

Niet-giftig, zuiver materiaal dat 
gemakkelijk kan worden hergebruikt 
of gerecycled.



Materiaalspecificatie

KGuard™ Monitor Mounted Desk Screen  Acryl

 
Afmetingen product

Afmetingen product  740 x 1200 x 3 mm

Gewicht product  2,5 kg

Kleur/materiaal van behuizing Transparant

 
Verpakking

Verpakkingsstijl B2B Bruine doos

Afmetingen verpakking 1220 x 30 x 750 mm

Gewicht verpakking 4,755 kg

Eenheden in masterdoos 1 stuks

Afmetingen masterverpakking 1220 x 30 x 750 mm

Gewicht masterverpakking 4,755 kg

Inhoud verpakking 1 x KGuard™ Monitor Mounted Desk Screen

 4 x M4-schroeven van 22 mm lengte

 2 x acryl afstandshouders van 3 mm dikte

 Instructieblad/snelstartgids

 
Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong Duitsland

Garantie 2 jaar garantie

Technische  
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