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Produktfakta
Screen Clear är en golvskärm tillverkad i glasklar PETg med en fast metallram i EL zink för att enkelt kunna skärma av och  
samtidigt behålla öppenheten i rummet. Golvskärmen finns i storleken bredd 760 mm och höjd 2005 mm som standard.  
Välj till kopplingsbeslag för att enkelt sätta ihop flera skärmar för att anpassas efter behov. 
Screen Clear finns även med tyngdplatta för att öka stabiliteten när miljön kräver det. Screen Clear kan användas både inomhus och 
utomhus.Observera att Screen Clear inte är något vindskydd. 
Golvskärmen är lämplig för många olika miljöer, bland annat: Kafé, restauranger, rättssalar, bibliotek, matsalar, frisörsalonger, 
undervisning etc. Screen Clear levereras i delar och du kan enkelt snabbt komma igång. Skärmen kan enkelt rengöras med mild medel 
såsom handdiskmedel (YES), såpvatten och kan även spritas (70% hygiensprit).
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Metalldetaljer PETg

Glasklar 
PETg FORM2 kan ej garantera att tryckta färger överensstämmer 

med verkliga färger. Vänligen kontakta oss för färgprov.

Denna produktserie finns även i andra material, färger,  
storlekar och utföranden än de som står angivna och  
offereras separat. 



Kopplingssystem
Screen Clear avskärmning är förberedd med kopplingsbeslag 
för att enkelt sätta ihop flera skärmar för att anpassas efter 
behov. 

Luft i rummet
Det klara glaset i Screen Clear behåller känslan av öppenhet i  
rummet samtidigt som den skärmar av.









Garantivillkor
Garanti 2 år - räknas från leveransmånad och avser fabrikationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan härledas 
till tillverkning under förutsättning att  produkten vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta. 
Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat skriftligen  
är överenskommet.

Övrigt
FORM2 AB förbehåller sig rätten till mindre konstruktionsändringar utan förekommande varsel.
FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för tiden gällande prislista.
I övrigt hänvisas till ”Allmänna försäljningsvillkor för leveranser inom Sverige”.

Kontakta vår order/offertavdelning på tel. +46 340 62 74 70.
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