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Safety producten

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE
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Plaats bij de ingang van uw zaak of andere gelegenheden
onze gebruiksvriendelijke dispenserzuil.

Omdat onze dispenser automatisch werkt via een sensor
hoeft deze niet aan te worden geraakt. Via het klikframe
aan de bovenzijde van de zuil kunt u makkelijk richtlijnen
en/of boodschappen kenbaar maken aan uw klanten.

Deze zuil wordt gebruiksklaar geleverd

Voordelen:
• Makkelijk in gebruik

• Verhoogt de veiligheid van klanten en medewerkers

• De veiligheidsregels worden op een duidelijke manier
   kenbaar gemaakt

• Gebruiksklaar geleverd

Zorg voor de veiligheid van uw klanten
met onze dispenserzuil

Zuil:

Kleur profiel:

Klikframe:

Voetplaat:

Dispenser:

Vulling:

Aluminium profiel - Hoogte 1500 mm

RAL 9006 aluminium

A4 formaat

ø 300 mm, Zwart RAL 9005

Inclusief batterijen

Voorzien van 1000 ml desinfecterende
vulling op alcoholbasis

Dispenserzuil - DELUXE

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

Inclusief DISPENSER en

VULLING van 1000 ml

Technische specificaties

€ 249,-
excl. btw en verzendkosten

(prijs bij meerdere stuks op aanvraag)
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Plaats bij de ingang van uw zaak of andere gelegenheden
onze gebruiksvriendelijke dispenserzuil.

Omdat onze dispenser automatisch werkt via een sensor
hoeft deze niet aan te worden geraakt. Via het klikframe
aan de bovenzijde van de zuil kunt u makkelijk richtlijnen
en/of boodschappen kenbaar maken aan uw klanten.

Deze zuil wordt gebruiksklaar geleverd

Voordelen:
• Makkelijk in gebruik

• Verhoogt de veiligheid van klanten en medewerkers

• De veiligheidsregels worden op een duidelijke manier
   kenbaar gemaakt

• Gebruiksklaar geleverd

Zorg voor de veiligheid van uw klanten
met onze dispenserzuil

Zuil:

Kleur profiel:

Klikframe:

Voetplaat:

Dispenser:

Vulling:

Aluminium profiel - Hoogte 1500 mm

Zwart / Wit / Antraciet

A4 formaat

Br.200 x H.200 mm

Inclusief batterijen

Voorzien van 1000 ml desinfecterende
vulling op alcoholbasis

Dispenserzuil - ROBUUST

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

Inclusief DISPENSER en

VULLING van 1000 ml

Technische specificaties

€ 225,-
excl. btw en verzendkosten

(prijs bij meerdere stuks op aanvraag)
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Plaats bij de ingang van uw zaak of andere gelegenheden
onze gebruiksvriendelijke dispenserzuil.

Omdat onze dispenser automatisch werkt via een sensor
hoeft deze niet aan te worden geraakt. Via het klikframe
aan de bovenzijde van de zuil kunt u makkelijk richtlijnen
en/of boodschappen kenbaar maken aan uw klanten.

Deze zuil wordt gebruiksklaar geleverd

Voordelen:
• Makkelijk in gebruik

• Verhoogt de veiligheid van klanten en medewerkers

• De veiligheidsregels worden op een duidelijke manier
   kenbaar gemaakt

• Gebruiksklaar geleverd

Hygiëne voor iedereen met de nieuwe
wand dispenser

Afmeting:

Klikframe:

Dispenser:

Vulling:

Br.240 x H.610 mm

A4 formaat

Inclusief batterijen

Voorzien van 1000 ml desinfecterende
vulling op alcoholbasis

Dispenser - WAND

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

Inclusief DISPENSER en

VULLING van 1000 ml

Technische specificaties

€ 149,50
excl. btw en verzendkosten

(prijs bij meerdere stuks op aanvraag)
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Afstand houden alsjeblieft!
Je kan in deze tijd niet voorzichtig genoeg zijn.
Om iedereen hieraan te helpen herinneren hebben wij
deze nieuwe social distance stickers gemaakt.

De maatregelen in strijd tegen het Corona virus zijn
nog verder aangescherpt. Niet alleen worden u en ik
opgeroepen ons te houden aan de 1,5 mtr. afstand
maatregel, maar ook uw bedrijf, supermarkt, winkel of
park moet zorgen dat de mensen zich houden aan deze
maatregel.

Om u hierin zoveel mogelijk te ondersteunen, kunnen wij
u nu voorzien van deurstickers, vloerstickers, borden of
andere uitingen om hier uw personeel en klanten zoveel
mogelijk op te wijzen.

Om u alvast op weg te helpen hebben we een aantal
producten bedacht en kunnen wij deze desgewenst
natuurlijk ook in uw eigen huisstijl verzorgen.

Bestel hier uw social distance stickers

Social Distance Stickers

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

* prijs excl BTW en verzendkosten
* bij meerdere stuks op aanvraag

Deursticker
A4 formaat: € 7,50 p/st
A3 formaat: € 9,50 p/st

A B

C D

Displayborden
A4 formaat: € 20,00 p/st
A3 formaat: € 27,50 p/st

Vloerstickers
ø 500 mm: € 15,00 p/st
ø 750 mm:  € 19,50 p/st

Vloerstickers / Wandstickers
Br. 1000 x H. 125 mm: € 10,00 p/st

Br. 1000 x H. 250 mm: € 10,00 p/st

ONE WAY KEEP YOUR DISTANCE
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Met deze Safety display biedt u uw bezoekers een
eenvoudig overzicht van alle maatregelen die voor uw
locatie gelden.

Dit item is gemaakt van profielen die als frame makkelijk
in elkaar te zetten zijn. Het op maat gemaakte doek span
je daarna makkelijk in het frame.

De afmeting van deze display is Br. 800 x H. 2000 mm.

Creëer duidelijkheid aan uw bezoekers

Safety Display

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

* prijs excl BTW en verzendkosten
* bij meerdere stuks op aanvraag

HOUD AFSTAND
MINIMAAL 1,5 METER

KOM ALLEEN
LAAT UW GEZIN THUIS

DESINFECTEER UW
HANDEN REGELMATIG

GELIEVE MET PIN
TE BETALEN

HOEST EN NIES
IN UW ELLEBOOG

Bedankt voor
uw begrip

Alleen samen krijgen we

corona onder controle

Frame enkelzijdig + 1x doek (setprijs)

€ 145,-
Frame dubbelzijdig + 2x doek (setprijs)

€ 185,-
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Mensen vinden het soms lastig in te schatten hoeveel afstand
zij moeten houden. Om u hierbij te helpen hebben wij de 
’Safety producten’’ ontwikkeld. Dit zijn producten die u binnen
uw winkel of bedrijf op verschillende manieren kunt toepassen
om op de 1,5 meter afstand te communiceren en uw personeel
te beschermen. Hiermee biedt u optimale bescherming aan al
uw kassapersoneel en baliemedewerkers en verlaagt u de kans
op ziekte-verzuim, wat zeker in deze tijd van cruciaal belang is.

Wilt u ook in uw winkel de extra stap zetten om meer afstand
tussen klanten te bewaren? Dan hebben wij goed nieuws voor u.

Wij bieden 4 verschillende soorten safety screens aan:
• Hangend model  (aan pendels)

• Tafel model  (2 uitvoeringen)

• Gebogen model

• Vloer model (zie volgend blad)

Bescherm uw personeel met de Safety screen

Hangend model:
Afmeting:
Prijs:

Tafel model 1:
Afmeting:
Prijs:

Tafel model 2:
Afmeting:
Prijs:

Gebogen model:
Afmeting en prijs:

Acrylaat met pendels
Br.1000 x H.750 mm
€ 57,- 

Acrylaat met gebogen zijkanten
Br.800 x H.600 mm
€ 72,50

Acrylaat met 2 schotten
Br.800 x H.600 mm
€ 55,-

Acrylaat gebogen in radius
Op aanvraag

Safety Screen

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

Technische specificaties

excl. btw en verzendkosten

Tafel model 1

Tafel model 2

Gebogen model

Hangend model
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Safety Screen - VLOERMODEL

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

excl. btw en verzendkosten

€ 355,-
excl. btw en verzendkosten

Frame:

Kleur profiel:

Afmeting:

Levertijd:

Glas:

Staanders:

Optie:

Geanodiseerd aluminium profiel 50 x 50 x 2 mm

Zilver

Br. 1000 x H. 1600 mm

3 - 5 werkdagen

5 mm Helder

Verrijdbaar d.m.v. geremde wieltjes

Eventueel te voorzien van privacy raam folie

Technische specificaties

Frame:

Kleur profiel:

Afmeting:

Levertijd:

Glas:

Staanders:

Optie:

Gecoat aluminium profiel 50 x 50 x 2 mm

Poedercoating in  Zwart  /  Wit  /  Antraciet

Br. 1000 x H. 1600 mm

5 - 7 werkdagen

5 mm Helder

Verrijdbaar d.m.v. geremde wieltjes

Eventueel te voorzien van privacy raam folie

Technische specificaties

€ 325,-
excl. btw en verzendkosten

Geanodiseerd

Poedercoating
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Safety Screen - ELEGANCE TAFELMODEL

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

excl. btw en verzendkosten

Frame 1:

Frame 2:

Frame 3:

Levertijd:

1000  x 800 mm + 1 doek  € 87,50

1250  x  800 mm + 1 doek  € 97,50

1500 x 1000 mm + 1 doek  € 115,-

3 - 5 werkdagen

Prijzen standaard afmetingen

Dit tafelmodel Safety Screen met een strakke uitstraling maakt het

mogelijk om werkplekken van elkaar te scheiden, zonder dat je

inlevert op sfeer of comfort. De Safety Screen Elegance is volledig

vrijstaand en te personaliseren aan de huisstijl van uw onderneming.

Veilig en sfeervol op je werkplek 

Snelle montage

Dit transparante doek is zeer makkelijk te reinigen met water en

desinfecterende zeep. Hierdoor voldoet dit doek aan de gestelde

eisen van het RIVM. Het wisselen van de print is enorm gemakkelijk.
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Safety Screen - ELEGANCE

Alleen SAMEN krijgen we
CORONA onder CONTROLE

Deze aluminium Safety Screens met een strakke uitstraling maken
het mogelijk om bijv. apparaten van elkaar te scheiden, zonder dat
je inlevert op sfeer of comfort. De Safety Screen Elegance is volledig
vrijstaand en te personaliseren aan de huisstijl van uw onderneming.

Strakke en sfeervolle uitstraling 

Snelle montage
Dit transparante doek is zeer makkelijk te reinigen met water en
desinfecterende zeep. Hierdoor voldoet dit doek aan de gestelde
eisen van het RIVM. Het frame is voorzien van voeten die op iedere
gewenste positie onder het frame geplaatst kunnen worden. Het
wisselen van de print is enorm gemakkelijk. Door de platte strip is
deze gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te plaatsen.  

Afmeting 1:

Afmeting 2:

Levertijd:

Prijzen standaard afmetingen

Frame 800 x 2000 mm + 1 doek  € 120,-  (set prijs)

Frame 1700 x 2000 mm + 1 doek  € 175,-  (set prijs)

3 - 5 werkdagen

excl BTW en verzendkosten
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Safety Screen - ROOM SHIELD

Alleen SAMEN krijgen we
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Deze aluminium Safety Screens met een strakke uitstraling maken
het mogelijk om tafels van elkaar te scheiden, zonder dat u inlevert
op sfeer of comfort. De Safety Screen Room Shield is volledig
vrijstaand en kan dus op iedere gewenste positie geplaatst worden.  

Strakke en sfeervolle uitstraling 

Snelle montage
De textieldoeken die in de room shields zitten zijn te personaliseren
en dus aan te passen aan de uitstraling van uw horecagelegenheid. 
Daarnaast zijn de doeken wasbaar en enorm snel te wisselen.
Het frame is voorzien van voeten die op iedere gewenste positie
onder het frame geplaatst kunnen worden. Door de platte strip is
deze gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te plaatsen.

Afmeting 1:

Afmeting 2:

Afmeting 3:

Levertijd:

Prijzen standaard afmetingen

Frame  1500 x 1500 mm + 2x doek  € 175,-  (set prijs)

Frame 2000 x 1500 mm + 2x doek  € 210,-  (set prijs)

Frame 2500 x 1500 mm + 2x doek  € 260,-  (set prijs)

3 - 5 werkdagen

excl BTW en verzendkosten


