CORONA PREVENTIE
VOOR DE WERKOMGEVING

www.drukkerijpatria.nl

PREVENTIE MATERIALEN EN SIGNING SOCIAL DISTANCING
Ben jij als ondernemer al klaar voor de anderhalve meter samenleving?
Patria heeft een complete range aan producten om dit mogelijk te maken.

BUREAUAFSCHEIDING
Deze schermen heb je vast al bij de lokale supermarkt
zien staan. Wist je dat ze ook veel op kantoren worden
gebruikt om tussen de bureaus in te zetten, zodat je
extra bescherming aan je medewerkers geeft?
De schermen zijn gemaakt van plexiglas, lichtgewicht
en goed schoon te maken.
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KANTOORAFSCHEIDING
Een mooie afscheiding realiseer je met
een dubbelzijdig frame. Aluminium frames
waarin aan twee kanten bedrukte textieldoeken in worden geplaatst. Geheel naar
wens te bedrukken met informatie, logo
of sfeerbeelden. De frames zijn zeer licht
in gewicht, dus makkelijk te (ver-)plaatsen.
Verkrijgbaar in ieder gewenst formaat.

BALIE/TOONBANK COVER
Op het moment dat je achter een balie, toonbank of kassa staat,
heb je al snel te maken dat klanten dicht op je staan. Een afstand
van 1,5 meter is dan eigenlijk niet mogelijk, dus zul je dit op een
andere manier moeten oplossen.
Dit hangende scherm van 100 x 100 cm is gemaakt van 3 mm
plexiglas. Door de boorgaten in de hoeken is het eenvoudig,
met bevestigingsmateriaal, aan het plafond te bevestigen.
Het materiaal is licht in gewicht en eenvoudig schoon te maken.

VEILIGHEIDSSCHERM
Een groot veiligheidsscherm van 1 meter breed en 2 meter
hoog. Zeer goed te gebruiken als afscheiding en wel volledig
transparant, zodat je zicht niet belemmerd wordt. De plaat is
van 3 mm dik plexiglas, wat uitstekend schoon te maken is.
Dit kan worden toegepast om paden te creëren om de 1,5
meter maatregel te handhaven. Ook toepasbaar in wachtkamers,
kantines, restaurants, kappers om tussen de stoelen te plaatsen.

TRANSPARANTE OF
BEDRUKTE ROLL-UP BANNER
De bekende roll-up banner, maar dan
transparant. Groot genoeg om in z’n
volledigheid achter te kunnen staan. Zeer
snel in elkaar te zetten en doeltreffend in
gebruik.
Uiteraard ook verkrijgbaar in de bedrukte
variant. Te voorzien van duidelijke informatie
hoe er bijvoorbeeld op school, in de winkel
of in het bedrijf wordt omgegaan met het
coronavirus en wat de gedragsregels zijn.

DESINFECTIEZUIL
Desinfecteer
hier uw
handen

Voorkom verspreiding van het virus aan handen.
Laat medewerkers, bezoekers, klanten verplicht
handen desinfecteren bij de ingang. Alles ter
preventie van verdere verspreiding van COVID-19
binnen jouw organisatie.
Ook voor scholen en kinderdagverblijven is dit
zeer geschikt voor medewerkers om regelmatig
de handen even te ontsmetten. Met de A4
kliklijst is de zuil te personaliseren. Een poster is
eenvoudig zelf te printen.
De hoogte van de zuil is ongeveer 155 cm. De
pomp met desinfecterende zeep staat op een
hoogte van 90 cm. De grondplaat is 33 x 33 cm.
Ook leverbaar zonder kliklijst.

DISPLAYS
Door gebruik te maken van de displays kan je de medewerkers, bezoekers klanten
informeren over de richtlijnen binnen jouw organisatie op gebied van de coronamaatregelen.
De displays zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten, voor binnen- en
buitengebruik.

STICKERFOLIE
Stickerfolie is een doeltreffende manier om belijning aan te
brengen, zowel binnen als buiten. Dit kan heel subtiel of juist op
een opvallende manier. Met folies kunnen wij paden creëren of
stickers maken met een boodschap. Voor diverse ondergronden
hebben wij folies, die doeltreffend zijn en goed blijven hechten,
zowel voor indoor als outdoor. Hieronder een paar voorbeelden
van stickers, natuurlijk is er veel meer mogelijk!

houd een veilige afstand

ontsmet je handen voor binnenkomst

HOUD
1,5 METER
AFSTAND

VEILIGHEIDSHESJES
Veiligheidsvesjes zorgen voor veiligheid op de werkvloer, in openbare ruimtes en
tijdens evenementen. Door de felle kleuren en de opdruk valt het veiligheidshesje
extra goed op.
Het materiaal is van 120 gr/m2 polyester en het hesje is op verschillende posities
te bedrukken.

MONDKAPJES

STANDAARD

PREMIUM

In situaties waarbij een afstand van 1,5 meter niet kan
worden gerealiseerd, kan het besmettingsrisico worden
verminderd door gebruik te maken van een mondkapje.
Per 1 juni 2020 is het dragen van mondkapjes in het
openbaar vervoer zelfs verplicht.
Mondkapjes zijn verkrijgbaar in een standaard en een
premium uitvoering en zelfs voor kinderen zijn er
geschikte mondkapjes verkrijgbaar.
De mondkapjes zijn volledig te bedrukken, maar ook
gewoon onbedrukt leverbaar.
De mondkapjes zijn niet FFP-gecertificeerd en niet
medisch bruikbaar, maar puur te gebruiken voor
persoonlijke doeleinden.
Omdat het materiaal geschikt is voor machinewas,
zijn de kapjes herbruikbaar.

OVER PATRIA
Patria is een fullservice en allround communicatiehuis, met alle grafische communicatie onder
één dak. Niet letterlijk, maar virtueel. Als jouw centrale aanspreekpunt helpen wij je om jouw
boodschap, online en offline, doeltreffend over te brengen.
In welke vorm dan ook. Van huisstijlen, nieuwsbrieven, brochures, boekproducties, stickers,
promotiematerialen of banners tot websites. Van uitvoering tot en met verzending of ‘live gaan’.
Als familiebedrijf werken wij al ruim 110 jaar vanuit een persoonlijke benadering en een
duurzame relatie met onze klanten.
Kennis van drukwerk, communicatie en creativiteit zitten in onze genen.

Voor informatie en prijzen over de genoemde producten, neem contact met ons op.
Wij helpen je graag verder.
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