
Bestrijdings
assortiment

Corona bestrijden we samen



Maximale veiligheid voor u, 
uw werknemers en uw klanten!

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Mobiliteit is de levensader van de economie! Wij 
bieden een effectieve oplossing door het leveren én monteren van hoogwaardige kwaliteit 
scheidingsschermen om toch samen te kunnen rijden of reizen in een beschermende omgeving. Hoe?

Door de cabine en complete voertuigen te scheiden in aparte compartimenten. Deze schermen kunnen 

bevestigd worden tussen en achter de voorstoelen. Met deze oplossingen wordt bescherming 

geboden en de kans op het overdragen van het virus aanzienlijk verkleind.

Wij monteren bij u op locatie in Nederland, in onze eigen werkplaats in Amsterdam of bij onze partner 

in Arnhem.



Scheidingsschermen voor
bedrijfswagens

Scherm dubbelcabine achter de 
voorstoelen (PVC raamfolie)

Scherm tussen de voorstoelen
(PVC raamfolie)

Scherm tussen de voorstoelen
(Polycarbonaat)

• PVC raamfolie 2000x1400x0,8mm
• 6x zeilklem
• 6x spanrubber met haak
• 4x montagehaak

• PVC raamfolie 1400x1000x0,8mm
• 6x zeilklem
• 6x spanrubber met haak
• 2x montagehaak

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm 620x500x4mm
• Zo ontworpen dat zicht in de rechterbuitenspiegel geheel

of voldoende behouden blijft
• Zeer slagvast en vrijwel onbreekbaar
• Universele montagesteunen
• 2x spanrubber met haak
• 2x wandhaak (tbv spanrubber)

€119,- exclusief BTW
Art. 630056

€75,- exclusief BTW
Art. 630057

€219,- exclusief BTW
Art. 630058



Scheidingsschermen voor
personenwagens

Corona scheidingsscherm dubbel 
compleet personenauto’s 

(Polycarbonaat)

Corona scheidingsscherm dubbel compleet 
personenauto's (1-zijde)

(Polycarbonaat)

Corona scheidingsscherm Driver Flex
(PVC raamfolie)

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm op
maat

• 2x Brodit hoofdsteun montage
• 4m afwerkkantprofiel

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm op
maat

• 1x Brodit hoofdsteun montage
• 2m afwerkkantprofiel

• Universeel flexibel PVC zeil
• Complete set met montagehaken en

elastieken

€259,- exclusief BTW
Art. 630060

€209,- exclusief BTW
Art. 630061

€69,50 exclusief BTW
Art. 630070



Scheidingsschermen voor
personenwagens (2)

Corona scheidingsscherm Driver Shield
(Polycarbonaat)

Corona scheidingsscherm hoofdsteun
(Polycarbonaat of PetG)

Corona scheidingsscherm tussen stoelen
(Polycarbonaat of PetG)

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 2mm op
maat

• Complete set met montagehaken en elastieken

• Scherm aan de hoofdsteun
• Ideaal voor kleine personenwagens
• Set van 2
• Met montage accessoires

• Scherm tussen de stoelen 2mm
• Ideaal voor kleine personenwagens
• Met montage accessoires

€99,- exclusief BTW
Art. 630071

€229,- exclusief BTW
Art. 630075

€199,- exclusief BTW
Art. 630076



Scheidingsschermen voor
taxi, rolstoel- en groepsvervoer

Scherm dubbelcabine achter de 
voorstoelen (PVC raamfolie)

Scherm tussen de voorstoelen
(PVC raamfolie)

Scherm tussen de voorstoelen
(Polycarbonaat)

• PVC raamfolie 2000x1400x0,8mm
• 6x zeilklem
• 6x spanrubber met haak
• 4x montagehaak

• PVC raamfolie 1400x1000x0,8mm
• 6x zeilklem
• 6x spanrubber met haak
• 2x montagehaak

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm 620x500x4mm
• Zo ontworpen dat zicht in de rechterbuitenspiegel geheel

of voldoende behouden blijft
• Zeer slagvast en vrijwel onbreekbaar
• Universele montagesteunen
• 2x spanrubber met haak
• 2x wandhaak (tbv spanrubber)

€119,- exclusief BTW
Art. 630056

€75,- exclusief BTW
Art. 630057

€219,- exclusief BTW
Art. 630058



Scheidingsschermen voor
taxi, rolstoel- en groepsvervoer (2)

Corona scheidingsscherm dubbel 
compleet personenauto’s 

(Polycarbonaat)

Corona scheidingsscherm dubbel compleet 
personenauto's (1-zijde)

(Polycarbonaat)

Corona scheidingsscherm Driver Flex
(PVC raamfolie)

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm op
maat

• 2x Brodit hoofdsteun montage
• 4m afwerkkantprofiel

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm op
maat

• 1x Brodit hoofdsteun montage
• 2m afwerkkantprofiel

• Universeel flexibel PVC zeil
• Complete set met montagehaken en

elastieken

€259,- exclusief BTW
Art. 630060

€209,- exclusief BTW
Art. 630061

€69,50 exclusief BTW
Art. 630070



Scheidingsschermen voor
taxi, rolstoel- en groepsvervoer (3)

Corona scheidingsscherm Driver Shield
(Polycarbonaat)

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 2mm op maat
• Complete set met montagehaken en elastieken

€99,- exclusief BTW
Art. 630071



Scheidingsschermen voor
afval en recycling voertuigen

Scherm dubbelcabine achter de 
voorstoelen (PVC raamfolie)

Scherm tussen de voorstoelen
(PVC raamfolie)

Scherm tussen de voorstoelen
(Polycarbonaat)

• PVC raamfolie 2000x1400x0,8mm
• 6x zeilklem
• 6x spanrubber met haak
• 4x montagehaak

• PVC raamfolie 1400x1000x0,8mm
• 6x zeilklem
• 6x spanrubber met haak
• 2x montagehaak

• Polycarbonaat scherm laser gesneden 4mm 620x500x4mm
• Zo ontworpen dat zicht in de rechterbuitenspiegel geheel

of voldoende behouden blijft
• Zeer slagvast en vrijwel onbreekbaar
• Universele montagesteunen
• 2x spanrubber met haak
• 2x wandhaak (tbv spanrubber)

€119,- exclusief BTW
Art. 630056

€75,- exclusief BTW
Art. 630057

€219,- exclusief BTW
Art. 630058



Maatwerkoplossingen voor 
touringcars en VIP-vervoer

Wij bieden scheidingsscherm oplossingen van  PVC of Polycarbonaat, combinaties met overige 

accessoires is mogelijk. Stoelhoezen, desinfectie vloeistof etc. Wij denken graag met u mee om samen 

het gewenste pakket samen te stellen. Tevens bieden wij de algehele montage op locatie binnen 

Nederland.

Polycarbonaat schermen tussen de zitplaatsen PVC schermen tussen de zitplaatsen & bestuurder

Complete set met stoelhoezen



Maatwerkoplossingen voor 
het Openbaar Vervoer

Aan de oplossingen voor het Openbaar Vervoer wordt nog volop gewerkt. De belangrijkste factor is het 

waarborgen van de 1,5 meter afstand tussen de reizigers. De eerste testritten met treinen worden nu 

gemaakt door de NS.

Schermen tussen de zitplaatsen
Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/655485355/zo-ziet-een-1-5-metertrein-eruit

Ⓒ ANPⒸ ANP

https://www.telegraaf.nl/nieuws/655485355/zo-ziet-een-1-5-metertrein-eruit


Overige Corona producten;
1,5m concept

Posters, vloerstickers, etc.

Informeer naar mogelijkheden en tarieven 

Waeco Ozon generatoren (voertuigen desinfecteren)

Ergo zone (antislip) vloerdelen

Desinfectie vloeistof 
(5 liter jerycan)



Disclaimer

De Cornona scheidingsschermen die wij gebruiken zijn uitsluitend van raamfolie PVC materiaal en Poly-

carbonaat. Het PVC raamfolie geeft geen blijvende schade aan dakhemel en geeft geen risico bij ongevallen. 

De bestuurder dient regelmatig de conditie van het scherm en zijn bevestiging te controleren. Polycarbonaat 

oftewel veiligheidsglas (4mm dik) gebruiken wij vanwege haar slagvastheid, lichtdoorlatendheid: 92%, lichter 

dan glas en vele malen sterker dan plexiglas. Daarnaast is het nagenoeg onbreekbaar.

* Het scheidingsscherm is niet getoetst op eventuele effecten bij schade door ongelukken. Hiervoor kan

Protect-Effect niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. De opdrachtgever kan eventuele 

boetes en of aansprakelijkheid niet verhalen en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik. 

* De Corona scheidingsschermen bieden extra hygiëne en geeft geen garantie tegen het virus zelf. Het

plaatsen van schermen wordt gezien als extra voorzorgsmaatregel waarbij de bestuurder regelmatig de 

conditie van het scherm dient te controleren en/of schoon te maken met de juiste middelen.

* Uiteraard is eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en het respecteren van de maatregelen zoals het 
RIVM ze heeft opgesteld essentieel voor het overwinnen van het Coronavirus (COVID-19). Klik hier voor de RIVM 
Richtlijnen en maatregelen. Getoonde oplossingen op deze pagina zijn preventieve oplossingen.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting


CONTACT

Protect-Effect
Netwerkweg 13
1033 MV,  Amsterdam

www.p-ct.nl
info@p-ct.nl




