
Neem contact met ons salesteam op voor meer 
informatie, Tel 077-3977888 of per email: 
sales@pmfurniture.com. Wij wensen iedereen 
succesvolle heropening en laten we samen 
bouwen aan een gezonde toekomst!!

WAAROM P&M FURNITURE?

 Gratis analyse met kostenschatting* 

 50% korting mogelijk op ontwerpkosten bij

  daadwerkelijke aankopen bij P&M Furniture

 Ruim 30 jaar ervaring

 Gemotiveerd, flexibel en daadkrachtig team

* Voorwaarde voor gratis analyse is wel dat er een plattegrond
   op schaal aanwezig is van de huidige situatie en indeling

Verhoog uw bezettingscapaciteit 
van 25% naar wel 75% met ons 

coronaproof redesignpakket

Horeca
Coronaproof ingericht

De corona crisis is voor alle 
horecabedrijven een zware last. 
Zelfs als de overheidsmaatregelen 
versoepelt worden en de horeca 
weer open mag, resteert er veelal 
nog slechts 25% van de normale 
zitcapaciteit in de 1,5 meter 
samenleving. 

Wij als P&M Furniture denken graag met u mee 
om maximaal rendement te halen! Met onze 30 
jaar ervaring hebben wij een heel pakket aan 
maatregelen en producten ontwikkeld waardoor 
uw bezettingscapaciteit kan toenemen van 25% 
naar 75%! Iedere oplossing is maatwerk, uniek en 
op uw individuele situatie toegespitst.



Balieschot

Vanaf 10 stuks €109.50 per stuck

Vrijstaand of hangend toe te passen.

Formaat: 1050x750x5mm (BxH)
Materiaal: Kunststof glashelder

€129,50

Bureauschot
Eenvoudig te bevestigen onder het bureau.

Formaat: 1200x600x3mm (BxH)
Materiaal: Kunststof glashelder, slagvast en
                     brandvertragend

€99,50
Prijs incl. schroeven

en ringen

Optioneel vv logo (400x300mm) €10 per schot

Horecaschot
Eenvoudig te bevestigen onder tafel.
Binnen en buiten inzetbaar.

Formaat: 1000x600x3mm (BxH)
Geschikt voor rechte tafels 700 tot 900mm diep.
Afhankelijk van type tafel 2 modellen leverbaar, model L en model Z.

Materiaal: Kunststof glashelder, slagvast en
                     brandvertragend

€89Optioneel 2 klemmen per schot €10 per set
Optioneel vv logo (400x300mm) €10 per schot

Prijs incl. schroeven
en ringen

Mobielschot
Eenvoudig te verplaatsen.

Formaat: 1000x750x3mm (BxH)
Materiaal: Kunststof glashelder, slagvast en
                     brandvertragend

€129,50

Scheidingswanden en producten
voor meer veiligheid en hygiene
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Welkomstbord

Vanaf 10 stuks €109.50 per stuck

Te plaatsen bij uw entree’s.

Formaat: 1000x700mm
Materiaal: 4mm kanaalplaat (zeer licht)

Inclusief 4 zuignappen voor plaatsing achter of voor glas.

€44,50
Prijs per set van 3 stuks

Afstandmarkering
Hechting op vrijwel elke harde ondergrond.
Aan te brengen voor balies of kassa’s waar rijen kunnen 
ontstaan.

Formaat: 3 lijnen + 3 stippen, totaal 450cm lengte 
Materiaal: Vloersticker, geprint en antislip laminaat

€49,50

Klapbord
Markering bij werkzaam personeel op locatie.

Formaat: 300x650mm / Dubbelzijdig

€45
Prijs per stuk

inclusief bedrukking

Veiligheidspaneel
Veiligheidspaneel, hangend middels plafondhaken.

Formaat: 400x300x3mm (BxH)
Materiaal: Forex
Bedrukking: Dubbelzijdig

€35
Prijs incl. 2

plafondhaken

Scheidingswanden en producten
voor meer veiligheid en hygiene
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Vloersticker 

Vanaf 10 stuks €109.50 per stuck

Vloersticker, hechting op vrijwel elke harde ondergrond.

Formaat: 400x300mm
Materiaal: Polymeer Super Hightack (wit) zelfklevend
                     vinyl + gecertificeerde Floor graphic laminaat

€35
Prijs per set (2 stuks) 

Scheidingswanden en producten
voor meer veiligheid en hygiene

Plexiglas scherm (hangend)
Hangend plexiglas scherm.
Voorzien van 4 ophang gaten.

Formaat: 1000x750mm
                   1500x1000mm
Materiaal: Acrylaat / Plexiglas

Mobiele Baliescherm 650
Mobiele Baliescherm, gelaagd veiligheidsglas scherm.

Formaat: 1050x750mm
Materiaal: Gelaagd veiligheidsglas
Oppervlakte: RVS design, Chroom design

€189
Prijs excl. BTW

excl. verzendingskosten

Mobiele Baliescherm 661
Mobiele Baliescherm, gelaagd veiligheidsglas scherm.

Formaat: 1050x750mm
Materiaal: Gelaagd veiligheidsglas
Oppervlakte: RVS design

€139
Prijs excl. BTW

excl. verzendingskosten

€69/€109
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Scheidingswanden op maat
voor meer veiligheid en hygiene

Scheidingswanden op maat voor meer bezetting, veiligheid en hygiëne.

Verhoog uw bezettingscapaciteit van 25% tot wel 75% en bied uw gasten meer veiligheid en hygiëne met 
scheidingswanden op maat. Altijd de perfecte look en maat,  volledig afgestemd op uw situatie. De 
modulaire wanden zijn zowel los als gekoppeld inzetbaar om uw ruimte flexibel en sfeervol op te delen.

De scheidingswanden zijn gemaakt van gepoedercoat staal met polycarbonaat panelen en zijn veelal 
eenvoudig te plaatsen zonder veel montage. Polycarbonaat is slagvast en brandvertragend.

Optioneel verkrijgbaar: Frame in RAL kleur, Gekleurd polycarbonaat middels folie, Bedrukt polycarbonaat 
met uw logo. De meeste scheidingswanden zijn geschikt voor indoor en outdoor. 

Prijzen voor maatwerk scheidingswanden op aanvraag. Voor de meest actuele ontwikkelingen en 
aanvullende prijzen check onze website.
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Scheidingswanden PM1

Scheidingswanden PM2

Scheidingswanden PM3

PM1-1 PM1-2 PM1-3 PM1-4 PM1-5

PM2-1 PM2-2 PM2-3 PM2-4

PM3-1 PM3-2 PM3-3 PM3-4 PM3-5

130x190cm

130x190cm

130x190cm

€1995 €1495 €1049 €1095€1074

€1995 €1495 €1049 €1095

€1995 €1539 €1069 €1119€1094



Scheidingswanden op maat
voor meer veiligheid en hygiene
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Scheidingswanden PM4

Scheidingswanden PM5

Scheidingswanden PM6

Scheidingswanden PM7

PM4-1 PM4-2 PM4-3 PM4-4 PM4-5

PM5-1 PM5-2 PM5-3 PM5-4 PM5-5

PM6-1 PM6-2 PM6-3 PM6-4 PM6-5

130x190cm

150x190cm

130x190cm

130x190cm

€1749 €1349 €929 €989€954

€1169 €929 €629 €679€654

€995 €795 €549 €595€574

€749

PM7 optie met
stalen rand €575



Scheidingswanden op maat
voor meer veiligheid en hygiene
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Scheidingswanden PM8

Scheidingswanden PM9

Scheidingswanden PM10

Scheidingswanden PM11

160x60cm

160x60cm

150x190cm

80x130cm

€369

€265

€209

€209



Scheidingswanden op maat
voor meer veiligheid en hygiene

8

Scheidingswanden PM12

Scheidingswanden PM13

Scheidingswanden PM14

Scheidingswanden PM15

PM12-1

PM12-2

PM13-1
PM13-2

PM14-1
PM14-2

PM14-3

150x60cm

85x140cm

85x140cm

300x100cm

€309

Prijs op aanvraag

€269
€299

€219
€219

€219

€465



Scheidingswanden en producten
voor meer veiligheid en hygiene
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Scheidingswanden PM16

Scheidingswanden PM17

Scheidingswanden PM18

Trolley

300x200cm

100x55x90cm

300x100cm

300x200cm

€465

€675



42 zitplaatsen

10 zitplaatsen

Dit voorbeeld is slechts indicatief. Per gebied en land en gedurende de ontwikkelingen in tijd zullen de 
richtlijnen variëren. Onze ontwerpers en architecten houden hiermee rekening bij de indelingsplannen en 
overleggen dit met u als klant. Onze �exibele systemen zijn juist hiervoor ontworpen. Een 2e aangepaste 
lay-out, indien het overheidsbeleid dit vraagt, is kosteloos.

Voorbeeld plattegrond met en zonder scheidingswanden.
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P&M furniture BV
Jacob Merlostraat 24-26
5961 AB Horst, Limburg, Nederland

Telefoon:  077 3977888
Email: sales@pmfurniture.com

Web: www.pm-furniture.nl


