
BARRIO HYGIËNE BESCHERMING

BARRIO
VOOR UW GEZONDHEID

Momenteel is het grondig handen was-
sen de beste bescherming tegen een be-
smetting met het Corona-virus. Met on-
ze nieuwe hygiëne bescherming BARRIO
kunt u uzelf, uw medewerkers en uw 
klanten een extra bescherming bieden-
tegen het overbrengen van virussen en 
bacteriën. De hygiëne bescherming kan 
worden opgehangen of op uw balie ont-
vangstbalie of bureau worden neer-
gezet. Zo wordt BARRIO een veilige en 
subtiele infectie-bescherming, gemaakt 
van acrylglas.

*enkel veiligheidsglas

Nu ook 

verkrijgbaar in 

ESG*!

Ontvangstbalies

Voorbeeld: teamwerkplek



Algemeen 

De productserie BARRIO biedt een breed palet aan veilige 
hygiënebeschermingen voor bureau- en
vergadertafels, meeting-ruimtes, ontvangstbalies 
alsook voor het scheiden van ruimtes. 
De hygiënebescherming van PALMBERG overtuigt door 
het subtiele design, de hoge functionaliteit en een 
hoogwaardige materiaalmix.

Er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende 
materiaalsoorten:
Veiligheidsglas en acryl in 6 mm dikte voor het verticaal 
plaatsen alsook acryl in 5 mm voor hangende montage 
aan het plafond. Beide producten zijn verkrijgbaar in ver-
schillende maten, maar kunnen ook als maatwerk wor-
den geproduceerd. De randen, evenals de randen van de 
uitsparingen, zijn afgekant en gepolijst. Alle hoeken zijn 
rondom afgerond.

Universele houders van gecoat metaal, maken een veilige 
montage mogelijk. Ze kunnen vrijstaand worden gebruikt 
of aan bureaubladen met verschillende diktes van 19 mm 
en 25 mm worden gemonteerd. Een stevge bevestiging 
wordt mogelijk gemaakt doorhet gebruik van 
veiligheidsschroeven. De klemmen voor het bureaublad 
kunnen ook gebruikt worden voor de multipanels uit de 
TERIO PLUS serie. 19 mm dikke vulplaten zorgen voor 
een stevige bevestiging van de hygiënebescherming in de 
houders.
Voor de montage van een hygiënewand aan een 
ontvangstbalie is het gebruik van een klem noodzakelijk.

Let op de reinigings- en onderhoudsinstructies.

Voorbeeld: werkplek met klantenbezoek
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BARRIO HYGIËNE BESCHERMING

De hygiënebescherming BARRIO kan
gemakkelijk worden verplaatst en 
verwijderd en kan steeds weer
worden gebruikt

Korte levertijden ook bij maatwerk!
Wij produceren elke hygiëne bescherming order 
gerelateerd. Een individuele productie met uw 
afmetingen is ook mogelijk.



Bestelnummer: BAGP1008AG

Afmetingen:  6 mm dikte
breedte: 1000 mm  
hoogte: 800 mm

Uitsparing:  400 x 150 mm

Bestelnummer: BAGP1208AG  

Afmetingen:  6 mm dikte
breedte: 1200 mm
hoogte: 800 mm

Uitsparing:  600 x 150 mm

Hygiëne bescherming Glas 

Grootte M Grootte  L

Voorbeeld: werkplek met klantenbezoek           

ESG

bestand tegen 
chemicaliën 

(reiningingsmiddel
oppervlak 

wordt niet dof krasbestendighoogwaardig zeer duurzaam hoge stabiliteit
geen scherpe 

randen bij breuk
uiterst hygiënisch 

(gesloten oppervlak)

zonder uitsparing: BAGP1008G

Afmetingen:    6 mm dikte
breedte: 1000 mm  
hoogte: 800 mm

zonder uitsparing: BAGP1208G

Afmetingen:    6 mm dikte
breedte: 1200 mm  
hoogte: 800 mm

Materiaal

voordelen:

Accessoires voor Glas 

voetplaat voor panel zonder uitsparing
melamine*
breedte: 800 mm / diepte: 300 mm 
Bestelnummer: BAFP0830G

set voetplaten, 2 stuks melamine*
Bestelnummer: BASETFP70G

klem voor bureaublad 19 mm** 
vanaf 1200 mm breedte en voor glaspanel met
uitsparing worden 2 stuks aanbevolen
Bestelnummer: BAKS7719

stelvoet **
vanaf 1200 mm breedte en voor glaspanel met
uitsparing worden 2 stuks aanbevolen 
Bestelnummer: BASF77

ESG
Accessoires

Oberfläche 
erblindet nicht

in framekleuren
beschikbaar

in decorkleuren
beschikbaar

www.palmberg.nl/barrio

voetplaat voor panel zonder uitsparing
melamine*
breedte: 1000 mm /diepte: 300 mm
Bestelnummer: BAFP1030G

klem voor bureaublad 25 mm**
vanaf 1200 mm breedte en voor glaspanel met
uitsparing worden 2 stuks aanbevolen
Bestelnummer: BAKS7725

* **

Voorbeeld: advieswerkplek
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Voorbeeld: werkplek

Accessoires voor Acryl

set voetplaten, 2 stuks melamine*
Bestelnummer: TPSETFP70

klemmen, 2 stuks **
voor CASUS-balie met applicatie
Bestelnummer: TPKS70

klemmen, 2 stuks**
voor bureaublad 25 mm
Bestelnummer: TPKS71

klemmen, 2 stuks** 
voor bureaublad 19 mm
Bestelnummer: TPKS72

stelvoet, 2 stuks**
Bestelnummer: TPSF70

voetplaat voor panel zonder uitsparing
melamine*
breedte: 800 mm / diepte: 150 mm
Bestelnummer: TPFP0815

Acryl

Oberfläche 
erblindet nicht

* **

voetplaat voor panel zonder uitsparing
melamine*
breedte: 1000 mm / diepte: 150 mm
Bestelnummer: TPFP1015

Accessoires

in framekleuren
beschikbaar

in decorkleuren
beschikbaar

Bestelnummer: TPGP1208H   

Info:   Acrylglas voor hangende montage
   incl. draadophanging voor flexibele  
   hoogtes

Afmetingen:    5 mm dikte
   breedte: 1200 mm
   hoogte: 800 mm

Draadlengte:    bis 3000 mm

Hygiëne bescherming Acryl - hangend

Größe L

Voorbeeld: teamwerkplek

ACRYL

extreem licht onbreekbaar

Materiaal

voordelen:

extreem doorzichtig

BARRIO HYGIËNE BESCHERMING



•   Kantoren
•   Apotheken
•   Tankstations
•   Winkels
•   Supermarkten
•   Ziekenhuizen
•   Verzorgingshuizen / Ver-
     pleeghuizen
•   Hotels  
•   Overheidsinstanties 
•   Opticiëns
•   enz.

•   Kantoorwerkplekken
•   Kassa´s
•   Afhaalbalies
•   Ontvangstbalies
•   Advies-/communicatie- 
     plekken
•   Teamwerkplekken
•   enz.

De hygiënebescherming BARRIO kan gemakkelijk worden verplaatst en verwijderd en kan steeds weer 
worden gebruikt. De montage is eenvoudig en zonder gespecialiseerd personeel mogelijk.

Korte levertijden ook bij maatwerk!
Wij produceren elke hygiëne bescherming order gerelateerd. Een
individuele productie met uw afmetingen is ook mogelijk.

Functiegebieden:

Constructie en montage:

•  eenvoudige montage

•  beschermt medewerkers en klanten

•  eenvoudige reiniging

•  voetplaten mogelijk in decorkleuren

•  snelle levering

Hoogwaardige materialen

Toepassing en voordelen

Toepassing:
Passend bij uw
PALMBERG meubels en
uw individuele wensen.

Eiche Natur 
Natural Oak
Eiken Natuur
 

Toskanischer 
Nussbaum 
Tuscan Walnut
Toscaans Noten 

Ahorn 
Maple
Ahorn 

Crema Buche 
Crema Beech 
Crema Beuken

Akazie 
Acacia 
Acacia

Candis Eiche 
Rock Sugar Oak
Candis Eiken 

Superweiß 
Super White
Superwit 

Porzellanweiß 
Porcelain White
Porseleinwit 

Sandbeige 
Sand Beige
Zandbeige 

Buche Gedämpft 
Beech Muted
Gedempt Beuken 

Nussbaum Natur 
Natural Walnut
Noten Natuur 

Piment Esche 
Allspice Ash 
Piment Essen

Anthrazit 
Anthracite
Antraciet 

Vulkanschwarz 
Volcano Black
Vulkaanzwart 

Grau Perl 
Grey Pearl 
Grijs Parel

Alu Geschliffen 
Aluminium Polished 
Geslepen Aluminium

Trüffel 
Truffle
Truffel 

Acrylpanel met voetplaten in melamine

palmberg.nl/barrio

BARRIO HYGIËNE BESCHERMING

Acrylpanel met voetplaten in melamine



Metalen klemmen in de bij-
passende framekleuren.

Wij geven u graag advies over de verschillende decors 
en framekleuren en de mogelijke speciale maten.
Neem contact met uw bureaumeubel dealer op!

klemmen-set in Antraciet Structuur 

Weißaluminium 
White Aluminium
Wit Aluminium 

Anthrazit Struktur
Anthracite Structur
Antraciet Structuur 

Schwarz Struktur
Black Structure
Zwart Structuur 

Weiß Struktur
White Structure
Wit Structuur 

BARRIO HYGIËNE BESCHERMING

klemmen-set in Antraciet Structuur

Not just aNother staNdard for sustaiNabilty

Many different environmental certificates for office and 

facility furniture have been issued for years, but most of them 

cover only limited aspects of sustainability. In addition, some 

of these certificates are in competition with one another. As a 

result, even experts may find it hard to disentangle the jumble 

of certificates and their respective requirements. Therefore, 

the FEMB sustainability standard and the European LEVEL 

certificate  were created to provide guidance for developers, 

producers and buyers of office and facility furniture looking 

for comprehensive information about sustainability criteria.

The only accredited furniture standard for green economy.

The most comprehensive sustainability standard for furniture.

European LEVEL can cover other labels for furniture.

Legally based and accredited schemes are recognized.

Benchmarks and thresholds of other labels are integrated.

Matches market requirements for circular economy/procurement.

Unique world-wide credibility through official accreditation. 

 

european level

The sustainability certification programme 
for office and non-domestic furniture for 
indoor use

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN OVER
DUURZAAMHEID... 
KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE GENERATIE
INSPIREREN.

 

certifying a product

basis of the certificatioN certifiers

The certification is based on the sustainability requirements 

for office and non-domestic furniture for indoor use that were 

developed by FEMB, the European Office Furniture Federati-

on, using as a basis the American standard ANSI/BIFMA e3 

together with the European criteria for Green Public Procure-

ment and the specifications of several voluntary ecolabels.

In order to achieve a level certification, a manufacturer must 

contract with a certification body accredited according to  

ISO 17065. That certification body then uses the FEMB Sus-

tainability Standard to conduct the audit function, measure 

all required information, verify compliance and certify the 

specific product with the level conformance mark.

preparatioNs

Manufacturers of office and non-domestic furniture can also 

use the FEMB sustainability standard as a benchmark for 

the internal evaluation of their products. However, the LEVEL 

conformance mark may only be used on the basis of a third 

party certification by independent testing bodies.

Consult the level website  
www.levelcertified.eu 

for a current list of  
authorized third-party  

certification bodies.

Materials

Energy & Atmosphere

Human & Ecosystem Health

Social Responsibility

prerequisites

15 21 4 4 29

 3 5 13 4 22

 3 18 13 0 31 

 2 0 2 10 12

totalsproduct facility

points

Organisation

21 3

LEVEL has three thresholds of certification. Products can be  
awarded a LEVEL 1, LEVEL 2 or LEVEL 3 conformance mark  
based on the combined score they achieve in their sustainability 
evaluation. Currently the highest achievable rank is LEVEL 3.


