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CATALOGUS
COMMUNICATIEMIDDELEN

COVID-19

Blijf thuis bij koorts
of verkoudheidsklachten

Schud geen handen Houd 1.5 meter afstand Hoest of nies in de
binnenkant van je elleboog

Was je handen regelmatig 
en grondig met water en zeep

Gebruik papieren 
zakdoekjes
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In deze nieuwe 1.5 meter maatschappij is het van belang om de maatregelen tegen 
de verspreiding van het COVID-19 coronavirus zoveel mogelijk te communiceren.

In deze catalogus treft u een overzicht aan van producten welke een rol spelen in 
het zo duidelijk mogelijk overbrengen van alle informatie en maatregelen.

De weergegeven producten zijn voorbeelden. Wij denken graag met u mee en 
adviseren waar mogelijk. Daarnaast beschikken wij over een dtp-afdeling en 

kunnen alle producten in de juiste huisstijl worden opgemaakt.

INLEIDING
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VLOERSTICKERS

De vloerstickers zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de ondergrond en omgeving.

Vanaf € 2,95 per stuk
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ROLL-UP BANNER

De roll-up banner is een opvallende informatievoorziening  
en wordt geleverd als complete set inclusief tas.

Vanaf € 39,95 per stuk
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Maak de
handen nat

Wrijf de duimen in Wrijf de vingertoppen
over de handpalmen

Spoel de handen
goed af

Droog de handen
met een wegwerpdoek

Sluit de kraan met
de handdoek

De handen zijn schoon

Neem voldoende
zeep

Wrijf de handen
palm tegen palm

Wrijf over de
rug van de handen

Wrijf tussen
de vingers

Wrijf de nagels
over de handpalmen

DESINFECTEER 
UW HANDEN

Maak de
handen nat

Wrijf de duimen in Wrijf de vingertoppen
over de handpalmen

Spoel de handen
goed af

Droog de handen
met een wegwerpdoek

Sluit de kraan met
de handdoek

De handen zijn schoon

Neem voldoende
zeep

Wrijf de handen
palm tegen palm

Wrijf over de
rug van de handen

Wrijf tussen
de vingers

Wrijf de nagels
over de handpalmen

DESINFECTEER 
UW HANDEN

BORDEN

Borden zijn duidelijke communicatiemiddelen om de juiste informatie 
over te dragen. De borden zijn in diverse materialen verkrijgbaar.

Vanaf € 12,50 per stuk
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SPANDOEKEN

Met deze stevige spandoeken kan informatie al op grote afstand worden gecommuniceerd. 
De spandoeken zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.

Vanaf € 29,95 per stuk
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SCHEIDINGSWANDEN

Scheidingswanden zijn dé oplossing voor veilige werkomstandigheden. Deze preventieschermen 
zorgen voor bescherming op plekken waar mensen toch iets dichter bij elkaar komen.

Prijs op aanvraag
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DESINFECTIESTANDAARD 

Met deze metalen desinfectiestandaard inclusief automatische infraroodsensor creëer je een veiligere omgeving, 
doordat bij binnenkomst de handen worden ontsmet zonder dat de dispenser wordt aangeraakt.  

Vanaf € 239,95 per stuk



17

DESINFECTIEZUIL 

Deze desinfectie- en reclamezuilen inclusief desinfectiegel zijn in diverse  
varianten verkrijgbaar en kunnen volledig bedrukt worden in eigen huisstijl. 

Vanaf € 114,95 per stuk
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VEILIGHEIDSHESJES

Felgekleurde veiligheidshesjes zijn een effectief hulpmiddel om  
de omgeving er aan te herinneren de 1,5 meter afstand te bewaren.

10 stuks á € 7,95 per stuk
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BEDRUKTE TEGELS

Bedrukte tegels maken het mogelijk om de juiste informatie ook buiten te communiceren. 
De tegels kunnen voorzien worden van elk gewenste opdruk.

Prijs op aanvraag

Houd 1.5 meter afstand
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MONDKAPJES

Deze herbruikbare mondkapjes zijn dubbel gelaagd en worden  
geconfectioneerd met elastiek aan beide zijkanten. 

Niet medisch.

8 stuks voor € 59,95
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KOOPGOOT ROTTERDAM
Cushman & Wakefield
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WINKELCENTRUM KERKELANDEN
Cushman & Wakefield
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UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
Erasmus MC
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GEMEENTEHUIS SCHIEDAM
Gemeente Schiedam



CONTACT
Zilverhoek 16

4651 SP  Steenbergen
0180 64 35 77 

info@sign-partners.nl
www.sign-partners.nl


