
Is uw organisatie al Coronaproof?

Bescherm uw klanten en personeel met onze 
preventieve Corona oplossingen. We bieden verschillende 

soorten desinfectiezuilen, spatschermen, scheidings-
wanden etc. Inclusief mogelijkheid tot eigen bedrukking.



Corona preventie artikelen

Acryl preventieschermen 1150x800 mm

Plexiglas preventiescherm voor bescherming tegen spatten voor zowel klanten als personeel. Kan vrijstaand op de 
toonbank of balie geplaatst worden met de meegeleverde transparante voeten of hangend gemonteerd worden (wordt 
geleverd exclusief ophang materiaal).

PRVS11580-BR

PRVS11580-SM



Corona preventie artikelen

Acryl preventieschermen 800x600 mm

Plexiglas preventiescherm voor bescherming tegen spatten voor zowel klanten als personeel. Kan vrijstaand op de 
toonbank of balie geplaatst worden met de meegeleverde transparante voeten of hangend gemonteerd worden (wordt 
geleverd exclusief ophang materiaal).

PRVS60B80H

PRVS80B60H



Corona preventie artikelen

Preventieschermen met houten voet

Het preventiescherm met houten voet is gemaakt van helder 2mm acryl- en beukenhout en is een elegante oplossing in 
winkelomgevingen. Het beschermt mensen tegen elke overdracht van bacteriën of virussen. Staat stabiel op de balie en 
is praktisch in het gebruik door geluidsopeningen en een product en/of pin apparaat opening.

Formaat 70 x 42 cm (bxh) 
UWCPD07042

Formaat 100 x 42 cm (bxh) 
UWCPD10042



Corona preventie artikelen

Preventieschermen houten frame A1

Doorzichtig preventiescherm  2mm aclyaat met houten frame beschermt kantoor- of winkelpersoneel tegen hoesten of 
niezen.  Het helpt om afstand te houden met klanten of andere werknemers en collega’s. Het is geschikt voor gebruik in 
verschillende omgevingen op het bureau of kassa’s als kassavenster. Gemakkelijk reinigen en transporteren.

Formaat A1
UWSCSD00A1



Corona preventie artikelen

Hygiëne masker

Bestel eenheid: per stukHygiënisch masker met een flexibele en verstelbare band waardoor het vizier 
comfortabel op het hoofd past. Het is lichtgewicht en ook geschikt voor  bril-
dragenden. Het hygiëne masker is geproduceerd uit antibacterieel Plastech PET 
met een hoog kwaliteitsniveau en volledig Categorie 1 PPE CE gecertificeerd.

Formaat 284 x 353 mm (bxh) 
UYHM000010



Corona preventie artikelen

Mondmaskers 3-laags

Hoogwaardige mond-neus maskers met verstelbare neusclip. Met geïntegreerd 
filtermedium zodat het product een hoog antibacterieel filtereffect biedt terwijl 
de drager normaal kan blijven ademen. Perfecte randen die ervoor zorgen dat 
de 3 lagen goed vast zitten en minder snel loskomen. 

50 stuks per doos.

MEDI-MASK-3



Corona preventie artikelen

Hygiëne sleutel

Voorkom besmetting door aanraking met vervuilde oppervlakten. Met deze 
hygiëne sleutel open je eenvoudig deuren en kun je je pin zonder fysieke 
aanraking in toetsen. De mogelijkheden zijn legio. Met de sleutelhangerring 
kun je deze handige tool aan je sleutelbos vast maken.

Kleur: rood.

HYG-SLEUTEL-HANG vanaf:



Corona preventie artikelen

Freestanding inclusief dispenser

Dispenser in EU-formaat die tot 1 liter kan 
worden gevuld met gel, desinfectiemiddel, 
zeep of alcohol.

Dispenserpomp is elleboog bediend. 
Het laat vloeistoffen vallen in plaats 
van te spuiten.

Free Standing met ontsmettings dispenser helpt  klanten en/of werknemers 
te beschermen tegen ongewenste besmetting door virussen, bacteriën en 
ziektekiemen. Deze Free Standing display kun je overal eenvoudig plaatsen. 
Met A4 kliklijst bovenin en inclusief 1 liter dispenser.

Hij staat op een gepoedercoate metalen plaat van 4 kg (45 cm x 45 cm x 4 mm), 
wat extra stabiliteit geeft tijdens het duwen op dispensers. 

Hij is voorzien van een A4 Opti frame. Frame voldoet aan gezondheids- en 
veiligheidsvoorwaarden mede omdat het afgeronde hoeken heeft.

Free standing paal 
UFSSNN2A01



Corona preventie artikelen

Desinfectie dispenser zuil

Onbedrukt
DISP-FLOOR

Incl. bedrukking
DISP-FLOOR-P

Verkrijgbaar In wit of zwart.

Ook leverbaar inclusief 
eigen bedrukking!

Vloerdisplay met automatische zeepdispenser.

• Werkt volledig contactloos met infrarood sensor.
• Geschikt voor alle gangbare desinfectie vloeistoffen.
• Werkt op 4 C-batterijen.
• Inhoud 1000ml.
• Afsluitbaar met slotje.
• Exclusief zeep/desinfectie vloeistof.



Corona preventie artikelen

Onbedrukt
DISP-DESK

Incl. bedrukking
DISP-DESK-P

Desinfectie dispenser desktop

Toonbankdisplay met automatische zeepdispenser.

• Werkt volledig contactloos met infrarood sensor.
• Geschikt voor alle gangbare desinfectie vloeistoffen.
• Werkt op 4 C-batterijen.
• Inhoud 1000ml.
• Afsluitbaar met slotje.
• Exclusief zeep/desinfectie vloeistof.

Verkrijgbaar In wit of zwart.

Ook leverbaar inclusief 
eigen bedrukking!



Corona preventie artikelen

Automatische zeepdispenser
CA-DI_003 Automatische dispenser

CA-DI_003 Automatische dispenser

Volledig automatische zeep/desinfectie vloeistof dispenser. 

• Werkt volledig contactloos met infrarood sensor.
• Geschikt voor alle gangbare desinfectie vloeistoffen, alchohol en zeepemulsie.
• Werkt op 4 C-batterijen.
• Inhoud 1000ml.
• Afsluitbaar met slotje.
• Exclusief zeep/desinfectie vloeistof.

DISP-AUTO-1L



Corona preventie artikelen

Heavy Duty veiligheidstape

Veiligheidslint Rood-Wit

Gaat tot 3x langer mee dan de gangbare 
veiligheidstape 

• Duurzaam
• Slijtvast
• Hecht goed op bijna alle ondergronden
• Bestand tegen loop en werkverkeer,

inclusief vorklift verkeer
• Is direct na aanbrengen te belopen

Markeer ruimtes als ontoegankelijk of maak 
looproutes aan.

• Rood/wit gestreept afzetlint
• Goede zichtbaarheid
• UV- en krasbestendige inkt

B50100

TB5033



Corona preventie artikelen

Multi Tack Double Sided Mounting tape

Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels,etc.

• Dubbelzijdige, extra sterke montagetape voor binnen en buiten toepassingen, zowel voor gladde,
ruwe als poreuze ondergronden.

• Bevestigen zonder spijkers of schroeven.
• Weefsel versterkt.
• Tevens geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim.
• Goede hechting op LSE-kunststoffen zoals PE en PP.

Rol lengte 5 meter 
34100-19-5

Rol lengte 25 meter 
34100-19

NIEUW: 5 meter rollen!




