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Materiaal

Modellen

Alle A-serious schermen zijn gemaakt uit 3 mm dik polycarbonaat. 
Dit is een zeer flexibel en extreem resistent materiaal dat 250 keer sterker is dan glas van dezelfde 
dikte.
De A-serious schermen zijn gemakkelijk om te installeren en beschadigen uw wagen op geen 
enkele manier.
De schermen beschermen de bestuurders tegen agressie en mogelijke besmettingen.

1. Classic

Dit scherm past zowel in kleinere wagens (bv. 
Renault Clio) als in grotere/bredere wagens (bv.
Audi A6).
Het is de nauwkeurig ontworpen vorm die maakt 
dat het scherm compatibel is met zowat alle
personenwagens (excl. de Classic+ modellen)
Dit scherm wordt met een houder aan de 
hoofdsteunen vastgemaakt.

Prijs: € 149 excl. BTW

2. Classic+ 

Sommige wagens hebben zetels die eerder 
S-vormig zijn (bv. Volvo V90, Lexus LS, 
Mercedes E-klasse). Voor dit type wagens werd 
het Classic+ scherm ontwikkeld. 
Dit scherm wordt met een houder aan de 
hoofdsteunen vastgemaakt.

Prijs: € 169 excl. BTW
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3. Classic Budget

Dit scherm is identiek aan het Classic en het 
Classic+ scherm alleen wordt dit model niet 
met een houder maar wel met spanbandjes 
vastgemaakt.

3a. Prijs Classic Budget: € 89 excl. BTW

3b. Prijs Classic+ Budget: € 109 excl. BTW

4. Classic Monovolume

Deze schermen zijn groter en minder afgerond.
Zowel voor monovolumes met 2 als met 3 
zitplaatsen vooraan is een scherm beschikbaar.
Dit scherm wordt met een houder aan de 
hoofdsteunen vastgemaakt.

4a. Prijs 2 zitplaatsen: € 189 excl. BTW.

4b. Prijs 3 zitplaatsen: € 229 excl. BTW.

   

5. Cocoon

Dit gevouwen en doorzichtige scherm schermt 
enkel de chauffeur af.
Het past zowel in een personenwagen, in een 
monovolume als in een bestelwagen.
Dit scherm wordt met een houder aan de 
hoofdsteunen vastgemaakt.
Een zuignap en een doorzichtige nylondraad 
houden het scherm in balans.

Prijs: € 149 excl. BTW

6. Tesla Model 3

Dit scherm is aangepast aan de specifieke 
hoofdsteunen van een Tesla en wordt ook aan 
de hoofdsteunen met een houder vastgemaakt.

Prijs: € 199 excl. BTW
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Keuringseisen volgens Departement Mobiliteit en Openbare werken

De controle van de afschermingen wordt uitgevoerd wanneer het voertuig zich aanbiedt voor een 
keuring (eerste keuring, periodieke keuring, tweedehandskeuring...)

Het plaatsen van demonteerbare flexibele transparante afschermingen in voertuigen, naar 
aanleiding van Covid-19, is enkel toegelaten onder een aantal voorwaarden:

Het zichtveld van de bestuurder en het indirect zicht (spiegels) moeten behouden blijven:
 Modellen 1 tem 6 :  het zichtveld blijft behouden, u kan zonder problemen in alle   
 spiegels kijken.

De lichtdoorlaatbaarheid bedraagt minstens 70% (bij twijfel een attest van de leverancier 
van de afscherming vragen met vermelding van de benaming van de kunststof en de 
lichtdoorlaatbaarheid):
 Modellen 1 tem 6 : de schermen zijn transparant en zijn vervaardigd uit    
 polycarbonaat. De lichtdoorlaatbaarheid bedraagt 100%.

De bevestigingen mogen geen gevaarlijke oneffenheden of scherpe randen/kanten 
vertonen die het risico op of de ernst van letsels kunnen vergroten:
 Modellen 1 tem 6 : de scherpe randen die een risico hadden kunnen vormen, zijn   
 afgerond.

Het materiaal van de afschermingen moet flexibel zijn (versplintert niet of zeer moeilijk) 
hoogwaardig en slagvast polycarbonaat of gelijkwaardig is gewenst. Acrylaat (plexiglas) is 
niet toegelaten. Als alternatief zijn soepele transparante gordijnen in kunststof toegelaten 
mits ze ten alle tijde goed opgespannen blijven:
 Modellen 1 tem 6 : de schermen zijn vervaardigd uit polycarbonaat. Deze kunststof  
	 versplintert	niet,	is	flexibel	alsook	slagvast.

Het materiaal van de afschermingen moet gemakkelijk demonteerbaar zijn (zonder 
gereedschap) bij een ongeval of een brand:
 Model 1, 2, 3, 4, 6 : in nood kan het scherm eraf getrokken worden.
 Model 5 : de zuignap kan ook zonder materiaal verwijderd worden (zie ‘verwijderen  
 in noodsituatie’)

Indien een afscherming is geplaatst tussen passagiers of tussen de bestuurder en de 
passagier(s), dan moet er ten minste één toegangs- en uitgangsweg zijn die onbelemmerd 
bereikbaar is:
 Modellen 1 tem 6 : de schermen blokkeren geen toegangs- of uitgangsweg.

Alle bedieningsorganen van het voertuig moeten goed bereikbaar zijn. Voor lesvoertuigen 
moet de versnellingspook ook bereikbaar zijn voor de begeleider:
 Modellen 1 tem 6 : alle bedieningsorganen zijn goed bereikbaar.

De goede werking van de veiligheidssystemen zoals veiligheidsgordels, airbags... mag niet 
gehinderd worden door de afscherming(en):
 Modellen 1 tem 6 :  het scherm zit niet in de weg van de voorziene     
 veiligheidssystemen van de wagen.
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Plaats uw handen achter 
het scherm vlak naast 
de bevestiging aan de 
hoofdsteun.

Trek het scherm met een 
krachtige beweging naar u 
toe.

Het scherm is vrij!

Wij voldoen met de A-serious aan alle bovenstaande eisen die opgelegd worden door de 
Belgische overheid. Hieronder ter illustratie op welke manier je het scherm kan verwijderen in een 
noodsituatie.

Verwijderen in noodsituatie

De afscherming mag niet los op een zetel rusten (mag niet omvallen of wegschuiven 
tijdens het rijden):
 Modellen 1 tem 6 : het scherm is bevestigd aan de hoofdsteunen van de wagen.
 Model 3: het scherm is ook aan de voorruit bevestigd dmv een zuignap.

De A-serious schermen beantwoorden aan alle bovenstaande eisen opgelegd door 
de Belgische overheid.
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