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HEALTH-SCREEN SET 100x75 FREE

HEALTH-SCREEN SET 100x75 CLAMP

• Deze set bevat: 

 - 2 metalen adapters met 30cm voet die vrijstaand op elke

   vlakke ondergrond geplaatst of geschroefd kunnen worden

 - 1 gehard glas scherm  100 x 75cm (5mm dik)

 - Montagemateriaal

• Mogelijkheid om het gehard glas in horizontale of 

  verticale positie te bevestigen

• Verschillende montagehoogtes (5, 10, 15 cm) zijn mogelijk om een 

  doorgangsluik voor de toonbanken te creëren

Het vermijden van direct menselijk contact is de beste manier om U tegen (Corona) virussen te beschermen.

Onze HEALTH-SCREENS zorgen eenvoudig voor deze extra veiligheid!

Ontworpen voor gebruik in winkels, kantoren, scholen, restaurants, bars, ... 

Gehard glas in plaats van plexiglas: geen krassen, veel mooier ogend en geen schade bij gebruik van 

alcoholische ontsmettingsmiddelen!

Kosteneffectief en zeer eenvoudig te monteren! Er zijn twee oplossingen beschikbaar die 

zich zeer eenvoudig aanpassen aan verschillende situaties.

• Deze set bevat: 

 - 2 metalen adapters die stevig kunnen worden bevestigd op 

   een bureau, toonbank, tafel (max.48mm dikte)

 - 1 gehard glas scherm  100 x 75cm (5mm dik)

 - Montagemateriaal

• Mogelijkheid om het gehard glas in horizontale of 

  verticale positie te bevestigen

• Verschillende montagehoogtes (5, 10, 15 cm) zijn mogelijk om een 

  doorgangsluik voor de toonbanken te creëren

                   Veilig blijven achter onze HEALTH-SCREENS

  99 €

 109 €

Health-screens
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https://jb-systems.eu/nl/
https://jb-systems.eu/nl/
https://jb-systems.eu/nl/health-screen-set-100x75-clamp
https://jb-systems.eu/nl/health-screen-set-100x75-free


Projecteer jouw 
veiligheidsbericht

LED ROTOGOBO 
 +8 gobo’s gratis

• Een krachtige logoprojector op basis van een witte LED van 60 W

• Lage interne temperatuur: geen noodzaak voor dure hittebestendige 

  metalen of glazen gobo's!

• Kan worden gebruikt met plastic gobo's die door een standaard 

  laserprinter kunnen worden geproduceerd

• Er kunnen natuurlijk nog steeds normale metalen en glazen gobo's worden gebruikt

• Snelheidsregeling roterende gobo

• Dimmer voor het regelen van de lichtsterkte

• Bundelhoek: 18°

         239 €

ARTIST10W +8 gobo’s gratis

8 GOBO'S GRATIS

BT-PROFILE COMPACT 3200K +8 gobo’s gratis

• 1 x 10W witte LED

• Snelheidsregeling roterende gobo 

• Aan- en uitknop en automatische standy functie

• Stroomverbruik : maximum 12W

• Inclusief stroom adaptor voor 100/240V, AC - 50/60Hz aansluiting

• Spatwaterdichte behuizing

• IP rating : IP65

• Montage via meegeleverde beugel, tafelvoet of grondpin

bij aankoop van 1 projector

• Compacte profielspot, de perfecte keuze voor winkels, scholen, enz

• 40W warmwitte LED voor een uitstekende lichtopbrengst

• De projector kan worden gedimd met behulp van 

  standaard triac dimmers

• Zoomlens met een stralingshoek van 19° tot 36° (meegeleverd)

• 4-delige sluiter: u kunt elke gewenste vorm aan de straal geven

• Robuuste zwarte gegoten aluminium constructie

39 €

379 €

Duidelijke communicatie rond social distancing en andere veiligheidsmaatregelen is essentieel.

Met onze gobo projectoren bieden we een unieke en opvallende manier om te communiceren.

Je kunt kiezen voor professionele gobo's of ze simpelweg zelf printen op je eigen printer.
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https://jb-systems.eu/nl/led-rotogobo
http://www.contest-lighting.com/en/index.php?code=H10651&cat1=l10000&cat2=l24000&cat3=l12014&lang=en
https://briteq-lighting.com/nl/bt-profile-compact-3200k
https://jb-systems.eu/nl/
https://briteq-lighting.com/nl/
http://www.contest-lighting.com/en/


ACCU DECOLITE

DISPENSER STAND

• Batterij-gevoede LED-projector
• RGBW-LED van 15W
• Bundelhoek = 10° of 25°
• +/-8 uur gebruik
• Zeer soepele RGBW kleurwijzigingen dankzij 
  hoogfrequente dim-elektronica
• Modes : autonoom of via draadloze DMX
• Inclusief draadloze IR-afstandsbediening
• Gel dispenser niet inbegrepen

Hydroalcoholische gel zal zonder twijfel de norm worden. 

Deze zal moeten voorzien worden voor de klanten en zal ook duidelijk moeten zichtbaar zijn.

Wij hebben daar de oplossingen voor.

• Houder geschikt voor dispensers tot 10cm breed en 8cm diep

• Opvangbeker

• Hoogte platform dispenser +/- 1m

• Stabiele verzwaarde voet

• Volledig zwarte stalen constructie 

• Gel dispenser niet inbegrepen

139 €

74,90 €

Handhygiëne
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                   Goed zichtbaar, handig bereikbare handhygiëne

https://jb-systems.eu/nl/accu-decolite
https://jb-systems.eu/nl/
https://jb-systems.eu/nl/


JOGGER 50

JOGGER 60

• Autonoom 50W omroepsysteem op batterij

• Ultra draagbaar

• Draadloze micro inbegrepen

• Geïntegreerde USB en SD lezer voor MP3 muziek

• Verschillende andere inputs, ook voor smartphone

• Stevige afwerking voor mobiel gebruik

• Autonoom 60W systeem op batterij

• Compact en lichtgewicht

• Inlcusief 2 microfoons: 1 x draadloos, 1 x met flexibele kabel

• Met USB en SD lezer voor muziek

• Verschillende andere inputs, ook voor smartphone

• Wordt geleverd met draagtas en afstandsbediening

379 €

449 €

CR80A COMBO MK2

 PPA-101

• Autonoom draagbaar geluidssysteem van 80W

• Handig trolley systeem

• Inclusief 1 draadloze micro

• Met USB speler

• Geïntegreerde Bluetooth® ontvanger

• Volledig geluidssysteem op batterij

• Draagbaar trolley systeem

• 50W 2-weg versterker

• 2 draadloze microfoons inbegrepen: 1 x handmicro, 1 x headset

• Met USB speler, FM radio en Bluetooth ®

• Geïntegreerde mixer met verschillende inputs voor externe bronnen

+ Gratis batterij inbegrepen

469 €

439 €

Om uw bezoekers en klanten duidelijk te kunnen toespreken

kan u handig gebruik maken van deze mobiele oplossingen.  

Ze laten u toe het publiek toe te spreken over grote afstand en 

zorgen zelfs voor aangename muziek in de wachtrij.

Gesproken instructies
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http://www.audiophony.com/en/index.php?lang=en
http://www.audiophony.com/en/index.php?lang=en
http://www.audiophony.com/en/index.php?lang=en
https://jb-systems.eu/nl/


Toegangscontrole

EML-50 

• Eenvoudig systeem om de toegang tot je zaak te managen

• Op basis van een groene en rode LED module

• Inclusief remote control met visuele indicatie die je op je toonbank kan plaatsen

• Inclusief statief

• Inclusief verbindingskabel van 10 meter (verlengbaar indien nodig)

         169 €

Details promotie

Geldig van 11/05/2020 tot 31/08/2020

De prijzen in deze folder zijn publieke prijzen inclusief 21% BTW.

JB SYSTEMS®,  BRITEQ®, HILEC® en CONTEST® zijn geregistreerde handelsmerken van BEGLEC NV

en HITMUSIC SAS. Beglec NV heeft het recht producten en specificaties met en zonder voorafgaande

kennisgeving te wijzigen. Er kunnen zowel grote als kleine veranderingen bij betrokken zijn.

Deze folder kan fouten bevatten, daarom raden wij u aan uw lokale dealer te raadplegen om er zeker

van te zijn dat de werkelijke kenmerken en specificaties aan uw vereisten voldoen.

Elke reproductie van deze folder, al dan niet gedeeltelijk, of het gebruik van de logo’s of het ontwerp

van de intellectuele eigendom is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van BEGLEC NV. Copyright © 2020 door BEGLEC NV. Alle rechten voorbehouden. www.beglec.com

Om wachtrijen ordelijk te laten verlopen hoef je niet langer personeel in te huren.

Met deze eenvoudige oplossing kan je zonder moeite vanaf de balie of kassa 

het juiste signaal geven aan de volgende wachtende.
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