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Finger Guardian

De FINGER GUARDIAN is een flexibele uiterst eenvoudig te monteren vingerbeschermer.
De montagedelen zijn gemaakt van kunststof en het flexibele deel van PVC Nitrile. Hierdoor
is het geheel onderhoudsarm en bezit de FINGER GUARDIAN een lange levensduur.
De FINGER GUARDIAN is tevens verkrijgbaar in Steritouch een bacterie reducerend
materiaal.
De FINGER GUARDIAN is verkrijgbaar in 9 kleuren; bruin, zwart, wit, blauw, grijs, eiken, teak,
essen en ahorn. Bij een bestelling graag de gewenste kleur opgeven.
De lengte van de Finger Guardian is 1950 mm; wit is ook leverbaar in 2500 mm. Bij afname
van 150 stuks per kleur zijn ook de overige kleuren in de lengte 2500 mm leverbaar.
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FINGER QUARDIAN front prijs per stuk lengte 1950 mm wit-Zwart-Bruin
258- FGF/kleur
FINGER QUARDIAN Rear prijs per stuk lengte 1950 mm wit-Zwart-Bruin
258-FGR/kleur)

Zie prijslijst

FINGER QUARDIAN front prijs per stuk lengte 1950 mm Blauw en Grijs
258-FGF/kleur
FINGER QUARDIAN Rear prijs per stuk lengte 1950 mm Blauw en Grijs
258-FGR/kleur

Zie prijslijst

FINGER QUARDIAN front prijs per stuk lengte 1950 mm houtkleuren
258-FGF/kleur
FINGER QUARDIAN Rear prijs per stuk lengte 1950 mm houtkleuren
258-FGR/kleur

Zie prijslijst

FINGER QUARDIAN front prijs per stuk lengte 2500 mm wit
258-FGF2500 (let op beperkte voorraad)

Zie prijslijst

Zie prijslijst

Zie prijslijst

Zie prijslijst
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Finger Keeper Industrial
De Finger Keeper Industrial is een robuuste vingerbeschermer met een
“industrielook”. De Finger Keeper bestaat uit 2 aluminium
montagestrippen met daar tussenin een zwarte of witte EPDM rubber
slab. Na montage van de strippen worden de schroeven afgedekt met een
strip in de kleur van de EPDM slab.
De Finger Keeper Industrial is verkrijgbaar in 2 lengtes 2100 en 2500 mm
Prijs per stuk 2100 mm Bestelnummer 258-FKI2100 wit
Prijs per stuk 2100 mm Bestelnummer 258-FKI2100WIDE
Prijs per stuk 2500 mm Bestelnummer 258-FKI2500

Zie prijslijst
Zie prijslijst
Zie prijslijst
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Finger Defender
Wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de esthetische kant van een
vingerbeschermer en er geen concessies gedaan mogen worden aan de
duurzaamheid, heeft HPS 3 keuzes in haar pakket.
De Finger Defender is een vingerbeschermer die aan deze hoge kwaliteitseisen
ruimschoot voldoet.
De uit de aluminiumbehuizing rollende slab kan in de ruststand niet worden
beschadigd. Het mechanisme is getest met meer dan 1 miljoen bewegingen.
De Finger Defender is verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium, donker brons en
wit en is leverbaar in een lengte van 1925 mm
Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.
Prijs per stuk
Bestelnummer 258-FD + kleur

Zie prijslijst
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Finger Defender Glass
Voor glazen deuren is de Finger Defender Glass ontwikkeld.
Deze 1925 mm lange oprolbare vingerbeschermer is getest met meer dan
1.000.000 open en sluit bewegingen.
De Finger Defender Glass is uitgevoerd in slagvast zilver geanodiseerd
aluminium met een zwarte slab.
De Finger Defender Glass kan worden toegepast op handmatige en
automatisch beweegbare deuren.
Prijs per stuk
Bestelnummer 258-FDGLASS

Zie prijslijst
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Finger Protecta
Bovenaan in de lijst van vingerbeschermers en hiermee dan ook qua uitstraling
en uitvoering toonaangevend treffen we de Finger Protecta aan.
Ook de Finger Protecta is getest met meer dan 1 miljoen bewegingen.
De slab is over een lengte van 260 mm of 320 mm uittrekbaar en is hierdoor
uitstekend inzetbaar voor deuren met een 180 graden openstand.
De Finger Protecta is verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium, donker brons
en wit en is leverbaar in een lengte van 1925 mm.
Bij bestelling de gewenste kleur opgeven.
Prijs per stuk
Prijs per stuk

258-FP260 + kleur
Bestelnummer 258-FP320 + kleur
Bestelnummer

Zie prijslijst
Zie prijslijst
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Fingerguard Aluslide
De Fingerguard Aluslide is een vingerbeschermer voor zware/intensieve belasting.
Met name in ziekenhuizen, scholen en plaatsen waar veel verkeer in het gebouw plaatsvindt
is deze krachtpatser op zijn plaats. Door de aluminium schuif die tegen de deur wordt
gedrukt is het onmogelijk om de vingers tussen de deur te krijgen.
De Fingerguard Aluslide is eenvoudig schoon te houden en door de stijfheid van het
aluminium minder kwetsbaar dan de vingerbeschermers van kunststof.
De montage van de Fingerguard Aluslide is eenvoudig. De Fingerguard Aluslide wordt met de
bijgeleverde montage materialen aan het kozijn en de geleiders op de deur geschroefd.
De Fingerguard Aluslide is verkrijgbaar in de lengte 1800 mm.
Prijs per stuk 1800 mm
Bestelnummer 258-aluslide18

Zie prijslijst
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Fingerguard Digisaver
Deze Fingerguard Digisaver is een uit aluminium vervaardigde vingerbeschermer. Deze is
verkrijgbaar in een uitvoering die een deuropening van 180 graden.
De Fingerguard Digisaver wordt geleverd in een lengte van 2000 mm en kan eenvoudig
worden ingekort. De uitvoering is satin geanodiseerd aluminium.
Prijs per stuk 180 graden deuropening bestelnummer 258-FGD180

Zie prijslijst
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Fingerguard Clear
De Fingerguard Clear is een eenvoudige transparante vingerbeschermer.
Maximale deur opening 110 graden en de lengte is 1950 mm.
Eenvoudig te monteren met de op de Fingerguard Clear aanwezige plakstrippen.
Let op: de oppervlakten waar de Fingerguard Clear op geplakt wordt, dient vet en vuilvrij te
zijn. De aanwezigheid van het geringste vet kan onthechting veroorzaken.
Getest tot 250.000 open en sluit bewegingen.
Prijs per stuk
Bestelnummer 258-FGC

Zie prijslijst
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Finger Slimguard Rear
De Finger Slimguard Rear is een aluminium buis die in het verlengde van de scharnieren
wordt gemonteerd. Omdat de buis meedraait met de deur zal die altijd de ruimte tussen de
deur en het kozijn opvullen. De dikte van de montagestrip is 1,5 mm. Deze ruimte moet
daarom tussen de deur en het kozijn aanwezig zijn.
Ontworpen in samenhang met 18 mm scharnieren.
Prijs per stuk
Bestelnummer 258-FSGR

Zie prijslijst
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Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW
Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis.
Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met
transportkosten en zijn als volgt:
Pakketdienst tot 25 kg
Pakketdienst vanaf kokers 2100 mm
EURO Pallets

€ 17,50 per pakket
€ 25,00 per pakket
€ 65,00 per pallet

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen,
nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden.
Een exemplaar van onze algemene leveringsvoorwaarden kan worden gedownload/ingezien op onze website
www.hofsteepreventieservice.nl of wordt op verzoek toegezonden.

BTW NUMMER NL.8531.95.924.B01
KvK 58817743
NL57ABNA 0547 841 760

Hofstee Preventie Service
Plesmanstraat 53
7903 BNG Hoogeveen
T 0593-331 776
Bestellingen e-mail adres sales@hpsmail.nl
info@hpsmail.nl
www.hofsteepreventieservice.nl

Hofstee Preventie Service is een handelsnaam van Hofstee Paint Service

