
De toonaangevende  
oplossing voor optimale  
hygiëne en privacy voor  
de patiënt
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Wij introduceerden het systeem in 1990.  
Nu hebben we wereldwijd inmiddels 
100.000 schermen afgeleverd. 
Silentia biedt een complete oplossing die voldoet aan alle afschermbehoeften in 
de gezondheidszorg. Individuele schermen sluiten op elkaar aan en beschikken 
over de EasyClick-functie. Zo kunt u makkelijk een aan de muur gemonteerd 
scherm overzetten naar een trolley of een vast en een vouwbaar scherm aan 
elkaar koppelen. Op die manier profiteert u maximaal van alle mogelijkheden 
die het systeem in zich heeft.

EasyClean™ voor maximale hygiëne 
De schermen hebben een glad oppervlak dat bestand is tegen de desinfecteren-
de middelen die tegenwoordig in de zorg worden gebruikt. De wielen kunnen 
makke lijk los worden gemaakt en in de vaatwasser worden gereinigd. Alle  
producten voldoen aan stringente hygiëne-eisen en alle delen van het oppervlak 
zijn bij het schoonmaken bereikbaar. Dat is EasyClean.

Eenvoudig in te klappen met één hand – EasyReturn™
De gepatenteerde scharnieren beschikken over een geïntegreerd geheugen 
waardoor het scherm snel en eenvoudig in te vouwen is. Bovendien wordt kruis-
besmetting voorkomen omdat het scherm maar op één plek wordt aangeraakt: 
de ergonomische handgreep.

Vast of mobiel – de keuze is aan u met EasyClick™ 
In één klik mobiel. Een aan de muur gemonteerd scherm kan ook op een trolley 
– of aan andere componenten van het systeem – worden vastgeklikt voor mobiel 
gebruik. De mogelijkheden zijn eindeloos. Hiermee is het systeem uiterst com-
pleet én flexibel inzetbaar op alle afdelingen.

De CE-markering voldoet aan de EU-richtlijn  
voor medische hulpmiddelen. 

• Onze producten zijn beschikbaar in diverse lengte-  
en hoogtematen. Ze maken deel uit van een systeem 
dat aan uw wensen kan worden aangepast.

• De lichtgewicht constructie is gebruiksvriendelijk en 
zorgt voor optimale stabiliteit en veiligheid (<5 kg/m2).

• Gemaakt van gerecyclede materialen.

• De panelen zijn gemaakt van High Pressure Laminate 
(HPL) of polycarbonaat profielen: materialen die  
bestand zijn tegen de desinfecterende middelen die  
in de zorg worden gebruikt.
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STANDAARDUITVOE-
RING – WANDMONTAGE 
Montage aan een muur 
of wand is eenvoudig. 
EasyClick bevestiging  
van een scherm.

WANDMONTAGE MET  
AFSTANDHOUDER(S) 
Wordt gebruikt als er ruimte moet blijven 
tussen het scherm en de wand, bijvoor-
beeld voor een bedieningspaneel.  
EasyClick bevestiging van een scherm. 

PAAL VOOR VLOERMONTAGE 
Een vrijstaand scherm kan met  
behulp van een paal in de vloer  
worden verankerd. EasyClick  
bevestiging van een scherm.

GEMONTEERD OP EEN RAIL AAN DE MUUR 
Het scherm wordt met een klem bevestigd 
aan een rail zodat het zijwaarts kan worden 
geschoven. Als het scherm langer is dan 2,25 
meter dienen twee rails te worden gebruikt. 
EasyClick bevestiging van een scherm.

Vouwschermen
Eenvoud is één van de leidende 
principes bij de ontwikkeling van 
onze producten. Het moet makke-
lijk zijn om patiënten af te scher-
men als ze privacy nodig hebben 
of gewoon even op zichzelf willen 
zijn. En het moet ook gemakkelijk 
zijn om het systeem te veranderen 
of uit te breiden; daarom sluiten 
alle componenten op elkaar aan, 
door middel van de EasyClick  
bevestiging.

SCHERMTROLLEY
Accessoire voor 
vouwschermen. 
EasyClick bevesti-
ging van een 
scherm.

1,45 m, 
1,65 m  
of  
1,85 m

25 cm

De wielbasis neemt 
minimale ruimte in.

Met een paneelbreedte van 
25 cm wordt er waardevolle 
wandruimte bespaard.

12,5 cm

59 cm38 cm

25 cm



4

Mobiele vouwschermen
GEMONTEERD OP EEN TROLLEY
Het scherm kan op een trolley worden gemonteerd zodat het een mobiele 
functie heeft. Deze trolley is geschikt voor vouwschermen van verschillen-
de afmetingen: van 5 tot 15 panelen. Hoogte: 1,45 m, 1,65 m of 1,85 m. 
Het gepatenteerde design neemt minimale vloerruimte in en biedt tege-
lijkertijd maximale stabiliteit.

12,5 cm

59 cm38 cm 25 cm
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Mobiele eindschermen

SILENTIA EINDSCHERM VAN 2 METER 
Dit nieuwe eindscherm is ideaal wanneer extra afscheiding nood-
zakelijk is. Uitgeklapt is dit verlengde eindscherm 2 meter breed. 
De hoogte is naar keuze 1,55 of 1,85 meter.

SILENTIA EINDSCHERM VAN 1,5 METER
Een effectieve afscheiding aan het voeteneinde van een bed of 
bij het omkleden. Uitgeklapt is het eindscherm 1,5 meter breed. 
De hoogte is naar keuze 1,55 of 1,85 meter. Het gepatenteerde 
design neemt minimale vloerruimte in en biedt tegelijkertijd 
maximale stabiliteit.

2,25 m
1,5 m

38 cm
59 cm

1,5 m12,5 cm

2,25 m
2 m

2,0 m

38 cm
59 cm

12,5 cm
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Onze vaste schermen zijn ontwikkeld voor situaties waarin een permanentere afscheiding nodig is. Maar het 
systeem biedt meer mogelijkheden. Een vast scherm tussen twee bedden kan bijvoorbeeld worden gecombi-
neerd met een vouwscherm aan het voeteneinde. Ook kunnen vaste schermen worden ingezet om een soort 
kamer in een kamer te creëren zonder iets aan de muren te hoeven veranderen.

GEKLEURD SCHERM, VAST DAYLIGHT TOP, VAST

DAYLIGHT TOP DUO, VASTDAYLIGHT, VAST DAYLIGHT DUO, VAST

Vaste schermen

STANDAARD AFMETINGEN

 1,3 m  1,45 m  6,2 kg 6150     6150-DT  6150-D 
 1,3 m  1,65 m 7,2 kg 6250     6250-DT Niet beschikbaar 6250-D Niet beschikbaar

 1,3 m  1,85 m 8,3 kg 6350     6350-DT  6350-D 

 2,4 m  1,45 m  11,4 kg 6155        6155-DT 6155-DTD 6155-D   6155-DD
 2,4 m  1,65 m  13,3 kg 6255       6255-DT 6255-DTD 6255-D   6255-DD
 2,4 m  1,85 m  15,3 kg 6355       6355-DT 6355-DTD 6355-D   6355-DD

LENGTE HOOGTE ART. NR.  
GEKLEURD

ART. NR.
DAYLIGHT 

TOP

ART. NR.
DAYLIGHT  
TOP DUO

ART. NR.
DAYLIGHT  

DUO

ART. NR.
DAYLIGHT

GEWICHT
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SILENTIA VLOERMONTAGE 
Met EasyClick wordt een vast scherm aan een standaard vloerpaal (A)  
geklikt. Er zijn speciale versies van de paal (B–D) waar meerdere vaste  
of vouwbare schermen aan vastgeklikt kunnen worden. Het maximum  
is 4 montagepunten.
 De paal wordt vastgezet op de vloer voor maximale stevigheid.  
Dit is vooral belangrijk als het meer dan één scherm moet ondersteunen. 
Wanneer het slechts één aan de muur gemonteerd scherm moet onder-
steunen, is het voldoende als de paal gewoon op de vloer rust.

Bevestigingsmogelijkheden voor de vloerpaal (bovenaanzicht).

De paal en de afdekplaat aan de onderzijde van de paal hebben een fraai 
design met gladde oppervlakken die makkelijk schoon te maken zijn.

STANDAARDAFMETINGEN VLOERPALEN

VERLENGSCHERM 
Plaatst het montagepunt voor het vouwscherm wat 
verder van de muur om plaats te maken voor een 
bedtafeltje of om het vouwscherm te verlengen.  
Is leverbaar in vier verschillende lengtematen en 
drie hoogtematen.

Met behulp van palen op de 
vloer kan er een behandelruimte 

bij het bed worden gecreëerd

1,45 m 3,3 kg 6561-A     6561-B    6561-C    6561-D

1,65 m 3,5 kg 6562-A     6562-B    6562-C    6562-D 

1,85 m 3,8 kg 6563-A     6563-B    6563-C    6563-D

ART. NR. ART. NR. ART. NR. ART. NR. HOOGTE GEWICHT

1,45 m 6162     6163 6164 6165

1,65 m 6262     6263 6264 6265

1,85 m 6362     6363 6364 6365

ART. NR.  
LENGTE 0,5 M

ART. NR. 
LENGTE 0,75 M

ART. NR. 
LENGTE 1 M

ART. NR. 
LENGTE 1,2 M

HOOGTE
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Silentia vouwschermen

GEKLEURDE SCHERMEN

DAYLIGHT DUO 
De mat transparante panelen zijn per 
twee stuks aan elkaar gemonteerd.

DAYLIGHT

DAYLIGHT TOP 
Het bovenste deel is 0,3–0,4 meter hoog,  
afhankelijk van de gekozen paneelhoogte.

BEPAAL DE JUISTE MONTAGE VOOR 
UW AFSCHERMBEHOEFTE 
(A) Normaal wordt het vouwscherm aan 
de linkerzijde bevestigd: bij het inklappen 
komt het dan aan de rechterzijde van de 
wandmontage terecht. (B) Om te voor-
komen dat schermen op die plek teveel 
ruimte innemen (bijvoorbeeld naast een 
deuropening) kunnen ze ook worden be-
steld met de montagevoorziening aan de 
andere kant.

Bovenstaande tabel bevat de standaardafmetingen waarbij telkens met 0,5 meter wordt verlengd. Bij een totale lengte 
tussen 1,25 en 3,75 meter is ook een verlenging met 0,25 meter mogelijk. De standaardhoogtes (1,45 en 1,65 en 1,85  
meter) kunnen met 0,1 m worden verlaagd door een andere lengte wielpootjes te kiezen. U bepaalt de hoogte bij de  
bestelling van een Silentia vouwscherm. Opmerking: De langste schermen (12–15 panelen) worden in een L-vorm  
rond het bed geplaatst.

STANDAARDAFMETINGEN

 6105 6105-DT 6105-DD 6105-D 1,25 m 1,45 m 8,0 kg 0,25 m 0,10 m
 6205 6205-DT 6205-DD 6205-D 1,25 m 1,65 m 9,5 kg 0,25 m 0,10 m 
 6305 6305-DT 6305-DD 6305-D 1,25 m 1,85 m 11,5 kg 0,25 m 0,10 m

 6107 6107-DT 6107-DD 6107-D   1,75 m 1,45 m 12,0 kg 0,25 m 0,14 m
 6207 6207-DT 6207-DD 6207-D 1,75 m 1,65 m 14,0 kg 0,25 m 0,14 m 
 6307 6307-DT 6307-DD 6307-D 1,75 m 1,85 m 16,0 kg 0,25 m 0,14 m

 6109 6109-DT 6109-DD 6109-D 2,25 m 1,45 m 15,5 kg 0,25 m 0,18 m
 6209 6209-DT 6209-DD 6209-D 2,25 m 1,65 m 18,0 kg 0,25 m 0,18 m 
 6309 6309-DT 6309-DD 6309-D 2,25 m 1,85 m 20,5 kg 0,25 m 0,18 m

 6111 6111-DT 6111-DD 6111-D 2,75 m 1,45 m 18,5 kg 0,25 m 0,22 m
 6211 6211-DT 6211-DD 6211-D 2,75 m 1,65 m 21,5 kg 0,25 m 0,22 m 
 6311 6311-DT 6311-DD 6311-D 2,75 m 1,85 m 24,5 kg 0,25 m 0,22 m

 6113 6113-DT 6113-DD  3,25 m 1,45 m 22,0 kg 0,25 m 0,26 m
 6213 6213-DT 6213-DD 3,25 m 1,65 m 25,5 kg 0,25 m 0,26 m 
 6313 6313-DT 6313-DD 3,25 m 1,85 m 29,0 kg 0,25 m 0,26 m

 6115 6115-DT 6115-DD 3,75 m 1,45 m 25,5 kg 0,25 m 0,30 m
 6215 6215-DT 6215-DD 3,75 m 1,65 m 29,5 kg 0,25 m 0,30 m 
 6315 6315-DT 6315-DD 3,75 m 1,85 m 33,5 kg 0,25 m 0,30 m

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

AANTAL 
PANELEN LENGTE HOOGTE

ART. NR.  
GEKLEURD

ART. NR.  
DAYLIGHT TOP

ART. NR.  
DAYLIGHT DUO

ART. NR.  
DAYLIGHT

AFMETINGEN INGEKLAPT

BREEDTE DIEPTE 
GEWICHT
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38 cm 59 cm

SCHERMTROLLEY 
Art. nr. 6514, hoogte 1,45 meter  
Art. nr. 6518, hoogte 1,65 meter  
Art. nr. 6520, hoogte 1,85 meter 

Een accessoire voor vouwscher-
men die maximaal 15 panelen 
lang zijn. EasyClick bevestiging 
van een scherm. Opmerking: 
De langste schermen (12–15 
panelen) worden in een L-vorm 
rond het bed geplaatst.

SILENTIA EINDSCHERM VAN 2 METER
Art. nr. 6525, hoogte 1,55 meter  
Art. nr. 6526, hoogte 1,85 meter 

Uitgeklapt is het eindscherm 2 meter breed en 
ingeklapt is het 0,55 meter. Het biedt privacy als 
afscheiding bij het voeteinde van een bed, in gan-
gen of bij het omkleden. Het is mogelijk de wielen 
te blokkeren als het scherm is uitgeklapt. De com-
pacte wielbasis bespaart waardevolle vloerruimte 
en de geringe hoogte vermindert de kans op 
struikelen.

SILENTIA EINDSCHERM VAN 1,5 METER 
Art. nr. 6522, hoogte 1,55 meter  
Art. nr. 6523, hoogte 1,85 meter 

Uitgeklapt is het eindscherm 1,5 meter breed en 
ingeklapt is het 0,55 meter. Het is bedoeld voor  
situaties waarin een vrijstaand scherm nodig is, 
bijvoorbeeld aan het voeteneinde van een bed  
of bij het omkleden. De compacte wielbasis  
bespaart waardevolle vloerruimte en de geringe 
hoogte vermindert de kans op struikelen.

Kleuren en patronen

OCEAN FOREST SAVANNAHWIT TROPICAL

LIME MANDARINBERKDAYLIGHT PRINTCOLLECTIE

12,5 cm

59 cm38 cm
38 cm

59 cm

12,5 cm

12,5 cm
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VLOERPAAL 
Art. nr. 6561A, hoogte 1,45 m  
Art. nr. 6562A, hoogte 1,65 m  
Art. nr. 6563A, hoogte 1,85 m 

De paal kan worden gebruikt 
om een aan de muur gemon-
teerd scherm te ondersteunen 
of als montagepunt voor 
vouwschermen. Hij wordt  
stevig aan de vloer vast ge-
schroefd. Zie ook pagina 7 
voor andere versies.

WANDBEVESTIGING  
MET VLOERSTEUN 
Art. nr. 6537, hoogte 1,45 m  
Art. nr. 6545, hoogte 1,65 m 
Art. nr. 6538, hoogte 1,85 m 

Wandbevestiging met onder-
steuning vanaf de vloer. Voor 
situaties waarin een klem wordt 
gebruikt bij de bevestiging.

Klemmen en afstandhouders

Wandbevestiging en vloerpaal

WANDBEVESTIGING MET 
VLOERSTEUN EN VERLEN-
GING VAN DE BOVENZIJDE 
Art. nr. 6541, hoogte 1,45 m 
Art. nr. 6546, hoogte 1,65 m 
Art. nr. 6542, hoogte 1,85 m

De wandbevestiging wordt 
gebruikt in combinatie met 
een klem als de wandrail 
zich boven het scherm be-
vindt.

AFSTANDHOUDER, 20 MM 
Art. nr. 6506 

Wordt gebruikt om een 
scherm van de muur te plaat-
sen, of om ruimte te maken 
voor een plint. Worden per 
paar geleverd.

STANDAARDKLEM  
VOOR WANDRAIL 
Art. nr. 6502 

Deze klem, die aan een wandrail 
wordt bevestigd, is een flexibele 
oplossing om het scherm langs 
de muur te kunnen bewegen. 
De afstand tussen de rail en het 
scherm is dan 40 mm.

AFSTANDHOUDER  
100 OF 200 MM 
Art. nr. 6507, 100 mm  
Art. nr. 6508, 200 mm

Houdt een tussenruimte tussen 
het scherm en de muur. Worden 
per paar geleverd.

VERSTELBARE AFSTAND-
HOUDER 
Art. nr. 6509, 200 – 350 mm 
Art. nr. 6510, 300 – 500 mm 

Is bedoeld om een scherm 
verder van de muur af te 
plaatsen. Wordt per stuk gele-
verd.

STEUNKLEM 
Art. nr. 6524 

Deze klem wordt gebruikt in 
combinatie met de standaard-
klem (art. nr. 6502) wanneer 
er twee rails aan de muur zijn 
gemonteerd.

KLEM MET AFSTANDHOUDER 
Art. nr. 6535 

Een handige oplossing als er ex-
tra ruimte nodig is tussen het 
scherm en de wandrail. Bijvoor-
beeld op een dialyseafdeling 
waar het bedieningspaneel toe-
gankelijk moet blijven. De afstand 
tussen de rail en het scherm is 
dan 150 mm.

VERSTELBARE KLEM 
Art. nr. 6516 

Is verstelbaar om eventuele 
verschillen in afstand tussen 
de onderste en de bovenste 
muurrail op te kunnen van-
gen. De klem kan versteld 
worden van 0 naar 150 mm. 
Wordt gebruikt in combinatie 
met een standaardklem of een 
klem met afstandhouder.

WANDBEVESTIGING 
Art. nr. 6539, hoogte 1,45 m 
Art. nr. 6544, hoogte 1,65 m 
Art. nr. 6540, hoogte 1,85 m 

Kan gemakkelijk direct op 
de muur worden gemon-
teerd. Standaard wordt er 
per scherm een wandbe-
vestiging meegeleverd.  
Extra wandbevestigingen 
kunnen los worden bijbe-
steld.
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Belangrijke metingen

STEUNKLEM (BOVEN)
Art. nr. 6524

STANDAARDKLEM (ONDER)
Art. nr. 6502

Deze steunklem wordt toegepast bij 
twee parallel (verticaal) gemonteerde 
rails. Zie nr. 1 voor belangrijke metingen.

KLEM MET AFSTANDHOUDER  
(BOVEN EN ONDER)   
Art. nr. 6535

Deze combinatie biedt een oplossing voor 
situaties waar ruimte moet blijven tussen 
het scherm en het wandrailsysteem voor 
slangen en andere apparatuur. Zie nr. 1 voor 
belangrijke metingen.

STANDAARDKLEM (BOVEN)
Art. nr. 6502

VERSTELBARE KLEM (ONDER)
Art. nr. 6516

Deze steunklem compenseert verschillen in 
de afstand tot de wand tussen de bovenste 
en onderste wandrail. Zie nr. 2 en 3 voor  
belangrijke metingen.

De vouwschermen kunnen met afstandhouders direct op de muur worden gemonteerd of met klemmen op horizontale 
wandrails. De montagemethode is afhankelijk van de toepassing. Onderstaande illustraties tonen de aanbevolen hoog-
tes voor medische wandrails. Andere maatvoeringen behoren echter ook tot de mogelijkheden. Neem contact  
op met uw lokale distributeur voor een optimale oplossing voor uw situatie.

MONTAGE VOOR EEN STOP
CONTACT MET EEN WAND
AFSTANDHOUDER 

MONTAGE VOOR EEN RADIA
TOR MET EEN WANDAFSTAND
HOUDER

Bij de montage van een vouwscherm voor een radiator of stopcon-
tact is het van belang de volgende afmetingen aan te leveren bij het 
plaatsen van een bestelling:

A.  ������������������������������������������������������������

B.  ������������������������������������������������������������

C.  ������������������������������������������������������������

Op onze website vindt u meer informatie over  
montagemogelijkheden en accessoires.



cSilentia.se   Silentia
.de   S

ile
ntia

.us   S
ilentia.it    

Silentia.jp   Silentia.dk   Silentia.co.uk   Silentia.fr   Silentia.com
.es   Silentia.eu   Silentia.at    Silentia.pl   Silentia.no   Silentia.pt   Silentia.cz   Silentia.com.tr   Silentia.gr   Silentia.be   Silentia.ae   Silentia.ie Silentia.nl    S

ilentia
.hu   S

ile
ntia

.ch
   S

ile
nt

ia
.c

n 
  S

ile
nt

ia
.in

   
Si

le
nt

ia
.ir

   
Si

le
nt

ia
.fi 

MADE IN SWEDEN
Het copyright van onze producten is op verschillende wijzen beschermd, waaronder het recht inzake tekeningen en modellen, patenten, en lopende patentaanvragen.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Zie onze website voor meer informatie.

Conform MDD 93/42/EEG
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Silentia Nederland B.V. • Nijverheidsweg 8 • 5071 NK Udenhout • Nederland 
Tel. 013-5119302 • Fax 013-5112324 • info@silentiaschermen.nl • www.silentia.nl

Silentia AB • Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Sweden • Tel. +46 (0)346-485 80  
Fax +46 (0)346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.eu


