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Hygiënebescherming volgens actuele normen 

Als er een ziektegolf in opkomst is, bestaat vooral op de 
werkplek een groot besmettingsgevaar. In tijden van een 
pandemie zijn werkgevers wettelijk verplicht om speciale 
hygiënemaatregelen te treffen. 

Met onze oplossingen in hygiënebescherming Novus Office 
Protect en Novus POS Protect voor kantoorruimtes en verko-
opbalies zorgt u voor een optimale hygiënebescherming voor 
medewerkers en klanten in kantoren, winkels, vergaderzalen, 
aan balies met klantenverkeer en in de fysieke detailhandel.

Novus biedt hoogwaardige producten in nies- en hoest-
bescherming die duurzaam kunnen worden geïntegreerd. 
Zo voorkomt u hardnekkige ziekten en ondersteunt u de 
gezondheid op de werkplek.

Kies tussen verschillende, hoogwaardige hygiëneoplossin-
gen voor enkele, dubbele of consulting-werkplekken. Onze 
oplossingen voor de fysieke detailhandel en flexibele schei-
dingsplaten voor computerwerkplekken bieden een optimale 
hygiënebescherming:

• Niesbescherming
• Hoestbescherming
• Druppelbescherming

Alle nieuwe POS Protect-producten zijn moeiteloos te 
integreren in de bestaande modulaire vormgeving van uw 
werkplekken. Kies voor Novus Protect-producten en zorg 
voor veiligheid en functionaliteit in gelijke mate. Novus biedt 
hoogwaardige oplossingen die duurzaam in uw werkplek-
systeem kunnen worden geïntegreerd. Wij geven u 5 jaar 
garantie op onze kwaliteitsproducten.

https://youtu.be/7oveOt9EbOE
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Modulair systeem voor duurzame hygiënische bescherming

Hygiënebescherming volgens actuele normen 
Made in Germany

Hoogwaardige materialen zoals geanodiseerd aluminium en 
acrylglas bieden duurzame oplossingen en duurzame be-
scherming.

Perfect geïntegreerd!

De hygiënebescherming is perfect geïntegreerd in de be-
staande oplossingen. Novus heeft de ervaring van een 
verscheidenheid aan kantoorinrichtingsprojecten omgezet in 
een systeem van doordachte en duurzame oplossingen.

 

Zonder te hinderen!

Zo goed geïntegreerd dat ze beschermen zonder de work-
flow te verstoren. De acrylglazen beschermingen zijn vast 
gemonteerd aan bestaande POS-armen of kantoorsystemen. 
Ze bewegen mee met de gebruiker en bieden op deze manier 
een constante bescherming.



NOVUS TSS Office Protect C

• Hoogwaardige acrylglazen scheidingswand met kolommen van 
geanodiseerd aluminium als fysieke barrière tegen aerosolen

• SlatWall-element met twee gleuven voor het ophangen van opber-
gaccessoires en beeldschermdraagarmen zorgt voor meer ruimte

• Omboording (optioneel)
• Tafelbevestiging met systeemschroefklem 1 voor een tafelbladdik-

te van 14-40 mm
• Grootte van acryl glasschijf: 120 | 140 | 160 cm x 75 cm x 0,6 cm
• Verkrijgbaar in de lengtes: 1200 mm, 1400 mm en 1600 mm
• Gemaakt van hoogwaardig aluminium met een 6 mm dikke acryl 

glasschijf
• Lange kolom: 600 mm

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr.

 
zilver 976+1209+000 4009729075043

 
zilver 976+1219+000 4009729075050

 
zilver 976+1409+000 4009729075067

 
zilver 976+1419+000 4009729075074

 
zilver 976+1609+000 4009729075081

 
zilver 976+1619+000 4009729075098

NOVUS verstrekt een garantie van 5 jaren bij doelmatig 
gebruik.

Het kwaliteitskenmerk „German Engineering“ garandeert 
dat een product naar Duitse standaarden en volgens inge-
nieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt 
gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit 
Duitsland.

https://www.novus-more-space-system.com/nl/producten/producten/details/product/show/tss-office-protect-nl/tss-office-protect-120-c-silber-nl.html


NOVUS VESA Protect

• Hoogwaardige acrylglazen scheidingswand met VESA 100-beves-
tiging voor fysieke bescherming tegen aerosolen

• Eenvoudige montage tussen monitorarm en monitor
• Grootte van acryl glasschijf: 100 cm x 65 cm x 0,4 cm

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr.

795+9200+000 4009729075104

NOVUS verstrekt een garantie van 5 jaren bij doelmatig 
gebruik.

https://www.novus-more-space-system.com/nl/producten/producten/details/product/show/vesa-protect-nl/vesa-protect-100x65-nl.html


NOVUS POS connect L 380

• Hoogwaardige, in hoogte verstelbare 2-delige neerwaarts gemon-
teerde POS-draagarm met Connect-gewricht voor het bevestigen 
van POS connect plates

• Geïntegreerde acryl glasschijf 630 x 530 x 6 mm als fysieke barri-
ère tegen aerosolen

• Bevestiging van flatscreens tot 10 kg
• Individueel instelbare lichtlopendheid
• Reikwijdte: 450 mm
• Eenvoudige instelling dankzij verschillende gewrichten
• Perfecte kabelgeleiding dankzij kabelhouders
• Van hoogwaardig aluminium in zilver of zwart geëloxeerd
• Aftrekbare spangreep voor diefstalbeveiliging
• Een noodzakelijke aanvulling is een POS base zuil

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr.

antraciet 853+4535+002 4009729075029

zilver 853+4539+002 4009729075036

Deze waarde legt vast met welk gewicht in kg het product 
mag worden belast

De waarde geeft de reikwijdte van het product in mm aan

NOVUS hanteert/ verstrekt een garantie van 2 jaren bij 
doelmatig gebruik

Het kwaliteitskenmerk „German Engineering“ garandeert 
dat een product naar Duitse standaarden en volgens inge-
nieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt 
gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit 
Duitsland.

https://www.novus-more-space-system.com/nl/producten/retailsystem/details/product/show/pos-connect-l-380-protect-nl/pos-connect-l-380-protect-anthrazit-nl.html


NOVUS POS Protect C

• Hoogwaardige acrylglazen scheidingswand met kolommen van 
geanodiseerd aluminium als fysieke barrière tegen aerosolen

• Tafelbevestiging met systeemschroefklem 1 voor een tafelbladdik-
te van 14-40 mm

• Gemaakt van hoogwaardig aluminium met een 6 mm dikke acryl 
glasschijf

• Lange kolom: 600 mm

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr.

  
antraciet 854+0415+000 4009729074558

  
antraciet 854+0215+000 4009729074473

  
zilver 854+0419+000 4009729074565

  
zilver 854+0219+000 4009729074480

NOVUS verstrekt een garantie van 5 jaren bij doelmatig 
gebruik.

Het kwaliteitskenmerk „German Engineering“ garandeert 
dat een product naar Duitse standaarden en volgens inge-
nieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt 
gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit 
Duitsland.

https://www.novus-more-space-system.com/nl/producten/retailsystem/details/product/show/pos-protect-c-nl/pos-protect-100x75-c-anthrazit-nl.html


NOVUS POS Protect F

• Hoogwaardige acrylglazen scheidingswand met kolommen van 
geanodiseerd aluminium als fysieke barrière tegen aerosolen

• Geëloxeerde aluminium zuil met stabiele voet
• Gemaakt van hoogwaardig aluminium met een 6 mm dikke acryl 

glasschijf
• Lange kolom: 600 mm

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr.

  
antraciet 854+0465+000 4009729074572

  
antraciet 854+0165+000 4009729074435

  
antraciet 854+0365+000 4009729074510

  
antraciet 854+0265+000 4009729074497

  
zilver 854+0469+000 4009729074589

  
zilver 854+0169+000 4009729074442

  
zilver 854+0369+000 4009729074527

  
zilver 854+0269+000 4009729074503

NOVUS verstrekt een garantie van 5 jaren bij doelmatig 
gebruik.

Het kwaliteitskenmerk „German Engineering“ garandeert 
dat een product naar Duitse standaarden en volgens inge-
nieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt 
gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit 
Duitsland.

https://www.novus-more-space-system.com/nl/producten/retailsystem/details/product/show/pos-protect-f-nl/pos-protect-50x75-f-silber-nl.html


NOVUS POS Protect G

• Hoogwaardige acrylglazen scheidingswand met kolommen van 
geanodiseerd aluminium als fysieke barrière tegen aerosolen

• POS 2-in-1 bevestiging cable+
• Gemaakt van hoogwaardig aluminium met een 6 mm dikke acryl 

glasschijf
• Lange kolom: 600 mm

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr.

  
antraciet 854+0405+000 4009729074534

  
antraciet 854+0205+000 4009729074459

  
zilver 854+0409+000 4009729074541

  
zilver 854+0209+000 4009729074466

NOVUS verstrekt een garantie van 5 jaren bij doelmatig 
gebruik.

Het kwaliteitskenmerk „German Engineering“ garandeert 
dat een product naar Duitse standaarden en volgens inge-
nieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt 
gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit 
Duitsland.

https://www.novus-more-space-system.com/nl/producten/retailsystem/details/product/show/pos-protect-g-nl/pos-protect-100x75-g-anthrazit-nl.html


www.novus-dahle.com

Emco Benelux B.V.
Novus More Space System
Baronieweg 12b
5321 AB Hedel (NL)
Tel. +31 (0)735 998 300
Mob.  +31 (0) 682 237 031
h.vandenheuvel@novus-dahle.com

Een onderneming van de

09
20

 N
L |

 Te
ch

ni
sc

he
 g

eg
ev

en
s e

n 
de

si
gn

 b
ij 

be
na

de
rin

g,
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

Wij realiseren uw project 
Voor individuele systeemoplossingen en productontwikkelingen kunt u met ons 
contact opnemen via:
Tel. +31 (0)735 998 300 of e-mail:  h.vanden heuvel@novus-dahle.com




