Veilig werken met onze

CORONA/COVID

PRODUCTEN

Bekijk onze producten
Vloeroplossingen
Standaard ontwerpen

Veilig weer
aan het werk
Wij kunnen je helpen!

Schermen

P2
P3 -P4
P5 - P10

Een veilige afstand
Steeds meer bedrijfstakken en sectoren kunnen
weer aan het werk.
Het is natuurlijk erg belangrijk dat dat op een
veilige en weldoordachte manier uitgevoerd kan
worden.
Wij kunnen u daarmee helpen. We hebben alles in
huis om uw kantoor, fabriekshal, kantine, parking
enz. geschikt te maken voor deze nieuwe manier
van werken.

Corona-Covid producten
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Wij hebben een breed scala aan producten die u
eenvoudig kunt bestellen zoals vloerstickers,
transparante schermen, mondkapjes, vloervinyl en
overige producten. Met deze Corona/Covid producten bescherm en informeert u op de juiste manier.
We hebben de mogelijkheid om snel te schakelen
met standaardontwerpen, die snel te bestellen zijn.
Zoals u van ons gewend bent is er vanzelfsprekend
ook de mogelijkheid om de verschillende producten naar wens te personaliseren met een eigen
logo, huistijl of ontwerp.

Snelle levertijden
Onze producten zijn binnen 2 werkdagen leverbaar
op iedere locatie binnen Nederland én België.

Protocollen
De overheid heeft een serie van adviezen afgegeven en verwacht dat iedere ondernemer zijn verantwoording neemt om
de veiligheid te waarborgen voor uzelf, uw werknemers, leveranciers en klanten. Wij bieden alle tools die nodig zijn, en
kunnen u adviseren over de juiste oplossing voor elke sector en toepassing, omdat we op de hoogte zijn van de laatste
instructies en maatregelen. instructies en maatregelen.

Nieuwe inzichten, andere regels, weldoordacht
We zijn niet alleen bezig met blindelings producten af te schieten, maar willen voorkomen dat u investeert in producten
waar u later spijt van heeft. Wij denken mee, en komen daarom bijvoorbeeld ook met een oplossing als onze aluminium
afscheidingsschermen, die als er een vaccin is dat deze manier van werken overbodig maakt, op een andere manier
ingezet kunnen worden. Ze kunnen dan door het doek te wisselen voor een textieldoek aan de wand opgehangen worden.
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Vloeroplossingen

Vloervinyl / vloerstickers binnen en buiten
Vloerstickers voor binnen
Om alle bewegingen op uw kantoor, in uw winkel of op een beurs
in goede banen te leiden zijn er meerdere oplossingen. We kunnen
stickers leveren die voor korte of lange tijd gebruikt kunnen
worden, waarop u met pijlen of wachtstippen aan kunt geven hoe
je wilt dat mensen zich gedragen. Deze stickers kleven op vlakke
ondergronden en zijn makkelijk aan te brengen en weer te verwijderen. Niet onbelangrijk: ze zijn voorzien van een anti-slip laminaat
voorzien van een R10 certificaat.sterk.

Buiten
Wilt u mensen ook voor uw winkel of horecazaak duidelijk maken
hoe de looprichtingen zijn, of waar ze moeten wachten, dan hoeft u
dit niet te doen met signaaltape, die er binnen korte tijd vanaf
gelopen wordt. We kunnen u helpen met stickermateriaal dat plakt
op vrijwel elke ondergrond: trottoirtegels, klinkers en zelfs asfalt.
Vanzelfsprekend ook voorzien van een R10 anti-slip certificaat.

Vloervinyl
Mocht u ondanks de mogelijkheden die onze buitenstickers bieden
toch een ondergrond hebben waar niets op gekleefd mag of kan
worden, kunt u ons vloervinyl gebruiken.
Dit vloervinyl heeft geen lijm nodig en blijft op verschillende
ondergronden goed liggen. Ook buiten op straat, zodat u als
marktkoopman bijvoorbeeld ook uw eigen wachtstippen mee kunt
nemen.

Veelzijdig

Al onze producten zijn in iedere vorm te snijden en te voorzien van
elk gewenst ontwerp. Aan het formaat zitten ook vrijwel geen
restricties. Natuurlijk hebben we ook een aantal standaardontwerpen waar u uit kunt kiezen, die precies communiceren wat de
overheid en u verwachten van uw klanten, personeel en leveranciers.
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Kant en klaar
Een snelle oplossing

Gemakkelijk de juiste info
We bieden voor een groot aantal producten de mogelijkheid
om gebruik te maken van onze standaardontwerpen.
Hierdoor zijn ze eenvoudig te bestellen en snel te leveren. We
baseren de ontwerpen telkens op de laatste maatregelen die
gelden: afstand houden, richting geven, informeren welk
gedrag gewenst is. We voegen dus steeds nieuwe ontwerpen
toe: cirkels, afstandsstrepen, informatiestickers, -borden
etcetera.

Eenvoudig in gebruik
Snel een werkplek afschermen of in- en externe werknemers
inlichten is met de rollups en hekwerkdoeken binnen 5
minuten geregeld. Een routing aangeven in een kantoor,
winkel of horecagelegenheid; met onze kant en klare vloerstickers eenvoudig voor iedereen.

Eigen ontwerp
Wilt u toch een eigen ontwerp plaatsen dan kan dat uiteraard
ook. Neem dan contact met ons op.

Snel en voordelig
Links en rechts schieten de webshops uit de grond waar
zogenaamd snel en voordelig besteld kan worden. Toch is het
altijd afwachten of er aan die verwachting wordt voldaan. Bij
ons kunt u er van op aan dat we goede kwaliteit leveren tegen
scherpe prijzen. Met jarenlange ervaring weten we waar we
het over hebben. Wilt u advies over materialen en producten
dan helpen we u graag.

Corona-covid
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Kant en klaar / voorbeelden
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Corona-Covid Informatie

Hekwerkdoek

Rollup Budget

Vloerstickers Streep

Corona-Covid Informatie

Corona-Covid Informatie

Corona-Covid Informatie

Vloerstickers Rond

Vloervinyl Rond

Vloervinyl Vierkant
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Specialisten in
Corona-oplossingen
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Vrijstaande schermen
Sfeer zonder zorgen

Strakke en sfeervolle uitstraling
Deze aluminium roomdividers met een strakke
uitstraling maken het mogelijk om tafels van elkaar
te scheiden, zonder dat u inlevert op sfeer of comfort.
De divider is volledig vrijstaand en kan dus op iedere
gewenste positie geplaatst worden.

Eigen ontwerp
De textieldoeken die in de dividers zitten zijn volledig
te personaliseren en dus aan te passen aan de
uitstraling en ambiance van uw horecagelegenheid.
Daarnaast zijn de doeken uit te wassen en enorm
snel te wisselen.

Maatwerk
We werken met drie standaardformaten. Dit om de
prijs aantrekkelijk te houden. Maatwerk oplossingen
zijn natuurlijk mogelijk, daarvoor kunt u een offerte
aanvragen.

Levertijden
Onze producten zijn binnen 2 werkdagen leverbaar
op iedere locatie binnen Nederland én België.

Vraag vrijblijvend
een offerte aan!
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Tafelschermen
Werken zonder zorgen

-

Strakke en sfeervolle uitstraling
Eigen ontwerp of transparant
Snelle levering
Maatwerk mogelijk

Doek opties: Deze dividers zijn zowel met een geprint
doek te leveren, als met een helder doek. Een geprint
doek kan bijdragen aan de sfeer, waar een transparant doek een ruimtelijk gevoel geeft. Beide materialen zijn te reinigen en voldoen aan de gestelde eisen.
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Plexiglas schermen
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In alle gewenste formaten

Glashelder
Onze glasheldere schermen worden gemaakt van
Plexiglas. De hangende varianten zijn gemaakt van 3
mm dik plexiglas, de staande varianten met voetjes
worden gemaakt van 5 mm dik plexiglas.

Personaliseren
De schermen kunnen zowel zonder als met een print
geleverd worden. Door het scherm te voorzien van
een print is het mogelijk om een extra boodschap,
wens of waarschuwing over te dragen. Op die manier
kiest u voor een persoonlijke aanpak.

Maatwerk
De schermen worden geproduceerd naar wens van
de klant. Ieder gewenste uitvoering is dus mogelijk.
Op deze manier wordt een product geleverd wat
precies voldoet aan de eisen en wensen van de
desbetreffende locatie.

Reiniging
Plexiglas is enorm goed te reinigen. Dit zowel met
vocht als met desinfecterende zeep. Op deze manier
voldoen de producten dus aan de gestelde eisen van
het RIVM.
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Mobiele producten
Rollbanners en Jumbo frames

Vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Optimaal gemak
Binnen deze productgroep bieden we een aantal
producten aan in standaardformaten. Al deze
producten hebben hetzelfde kenmerk: enorm
makkelijk in gebruik. Dit kan zowel op één vaste plek
zijn, als op meerdere plaatsen. Deze wanden zijn
namelijk snel te monteren en demonteren. Daarnaast wordt ieder product bijgeleverd met een
handige draagtas.

Glashelder & hygiënisch
Deze wanden zijn voorzien van een glashelder doek.
Dit blokkeert geen zicht en de ruimte blijft dus
volledig open. Daarnaast is het doek goed te reinigen
met water en desinfecterende zeep. Hierdoor voldoet
het doek dus aan de gestelde eisen van het RIVM.

Standaardformaten
Binnen deze groep bieden we alleen standaardformaten aan. Hierdoor blijft de prijs gunstig. Maatwerk
is hier helaas dus geen optie. Is maatwerk wel nodig,
neem dan zeker contact met ons op voor een advies.

Personaliseren
Ook al deze producten kunnen geleverd worden met
zowel een blanco doek, als een doek met een
gepersonaliseerde print. Het creëren van sfeer of het
maken van reclame is dus geen probleem.
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Budget

Vrijstaande schermen & tafelschermen

Milieuvriendelijk
De budget producten zijn gemaakt van een
honingraatkarton. Dit product is volledig recyclebaar
en dus een milieuvriendelijk alternatief voor onze
andere producten. De kern van het materiaal heeft
een honingraatstructuur en is voorzien van een
harde witte toplaag. Hierdoor is het materiaal erg
sterk.

Multiftunctioneel
Ook deze schermen kunnen zowel als tafelmodel
worden ingezet, maar ook als vrijstaande variant.
Beide opties worden geleverd met bijpassende
voeten, waardoor het geheel stabiel zal staan. Let wel:
Dit product is lichtgewicht, waardoor het iets sneller
instabiel wordt.

Eigen ontwerp
De kartonnen wanden kunnen zowel enkel-, als
dubbelzijdig voorzien worden van een print. Dit in
ieder gewenst ontwerp.

Voordelig
Doordat deze wanden niet voorzien zijn van een
aluminium lijst, is de aanschafprijs van deze wanden
wat lager dan onze andere producten. Nadeel is wel
dat dit product maar voor één doel gebruikt kan
worden. Onze andere dividers kunnen later nog
hergebruikt worden als decoratie of reclameuiting.

Vrijstaande schermen
Sfeer zonder zorgen
Strakke en sfeervolle uitstraling
Eigen ontwerp
3 standaardformaten + maatwerk mogelijk
Levertijd 2 werkdagen
Te reinigen met water en desinfecterende zeep

Tafelschermen
Bureau dividers
Strakke en sfeervolle uitstraling
Snel te (de)monteren
Alle gewenste formaten
Leverbaar binnen 1 dag
Te reinigen met water en desinfecterende zeep

Plexiglas schermen
Vrijstaande & hangende schermen
Zowel hangend als vrijstaand
Met of zonder print
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Ieder gewenst formaat
Maatwerk mogelijk
Te reinigen met water en desinfecterende zeep

Mobiele producten
Rollups en Jumbo frames
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Lichtgewicht
Snel te (de)monteren
Gunstig geprijsd
Met of zonder print
Meerdere standaardformaten, maatwerk niet mogelijk
Te reinigen met water en desinfecterende zeep

Budget
Vrijstaande schermen &
tafelschermen
Sterk Honingraatkarton
Gunstig geprijsd
Ieder gewenst formaat
Minder goed bestand tegen vocht en reinigingsmiddel
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