Safety producten

Safety producten door TVE Reclameproducties
De extra stap om afstand te bewaren
Nu en de komende tijd bevindt Nederland zich in de 1,5 meter samenleving.
Door deze 1,5 meter afstand te bewaren kan de verspreiding van Corona tegen worden gegaan.
Daarom heeft TVE Reclameproducties voor u een aantal Safety producten ontwikkeld.
Niet alleen om de 1,5 meter afstand duidelijk te communiceren maar ook voor de veiligheid van uw personeel en uzelf.

Bestel nu via ordertve.nl

Hygiëne support
Safety Hygiëne Display
Een display om uw handen te reinigen.
• Formaat 45 x 150 x 45 cm (bxhxd);
• Handen reinigen zonder water;
• Geleverd inclusief 1 gevulde flacon;
• Navulling op voorraad leverbaar;
• Eenvoudig te monteren;
• Een ontwerp met eigen logo is mogelijk:
• Tevens verkrijgbaar in een balievariant – formaat 40 x 30 cm (bxh).

Mondkapjes voor jong en oud
Mondkapjes zijn sinds dit jaar onderdeel geworden van het dagelijks straatbeeld. Ook in de bedrijfscultuur maken we
een explosieve groei mee. Ieder bedrijf wil haar werknemers zo goed mogelijk beschermen en binnen de 1,5 meter
samenleving zijn mondkapjes een extra voorzorgsmaatregel. Deze kunnen vanaf nu ook gepersonaliseerd worden!
De mondkappen zijn van zeer hoge kwaliteit en de pasvorm zit bovendien erg fijn. De vorm is zo aangepast dat deze
overal goed afsluit, maar niet als vervelend wordt ervaren zoals de meeste varianten. Het luxe mondkapje is gemaakt
van gecertificeerd materiaal/textiel (OEKO TEX).
Onder het gezicht loopt het ontwerp iets verder door en onder de ogen is een speciale kromming toegepast. Dit zorgt
er niet alleen voor dat het onder uw ogen fijn zit, maar ook dat het mondkapje altijd op de juiste plaats blijft zitten.
Daarmee voorkomt u eveneens dat u het kapje telkens aanraakt om het goed te plaatsen en dat uw handen met uw
gezicht in aanraking komen. Ook is er onderzoek gedaan naar de plaatsing van de elastieken om de oren. De hoogte
hiervan is zodanig ontworpen dat het kapje op de juiste plaatst zit zonder dat de elastieken uw oren irriteren.
Om de pasvorm voor iedereen zo ideaal mogelijk te maken, zijn er verschillende maten beschikbaar. Deze variëren van
kindermaten tot extra grote maten. Hierdoor heeft iedereen een passend en veilig mondmasker.

Opdruk of personalisatie
Naast de blanco variant en standaard
opdrukken is het ook mogelijk om een
gepersonaliseerde opdruk te gebruiken.
Zo kunt u het logo van uw bedrijf erop laten
bedrukken, een full colour patroon kiezen
of een eigen bedrukking (laten) ontwerpen.
Ook de opdruk is van hoogwaardige kwaliteit
waardoor deze ook na de vele wasbeurten
niet vervaagd of slijt.

Wasbaar
Een bijzondere eigenschap van de mondkapjes is dat ze wasbaar zijn.
Hierdoor kunt u ze hergebruiken en met grote regelmaat schoon houden.
Op 60°C was je de mondkapjes zelf uit.

Scheidingswanden
Easyfix Safety Wall
De custom made afscheidingswand voor diverse ruimtes.
• Easyfix Safety Wall transparant – gemaakt van een zwart of
zilver aluminium profiel met een transparant PVC doek.
• Easyfix Safety Wall bedrukt – gemaakt van een zwart of zilver
aluminium profiel met een transparant PVC doek voorzien van
een eigen print.
• Easyfix Safety Wall akoestisch – gemaakt van een zwart of
zilver aluminium profiel met twee geprinte textieldoeken en een
akoestische vulling.
De Easyfix Safety Walls zijn custom made, het formaat en
de eventuele opdruk worden door u bepaald. Het systeem is
eenvoudig te monteren en toepaspaar in diverse opstellingen:
vrijstaand op de grond, op een tafel, hangend aan het plafond
of door middel van klemmen aan de rand van een tafel.
De Easyfix Safety Walls met PVC doek kunnen worden gereinigd
met een vochtige doek en ontsmettingsmiddel. De doeken van
de Easyfix Safety Wall akoestisch kunnen worden uitgewassen.

Safety Screens
Het product voor de bescherming van uw personeel
en uzelf.
• Safety Screen staand – gemaakt van helder acrylaat en
vrijstaand toegepast door middel van kruisvoetjes.
• Safety Screen hangend – gemaakt van helder acrylaat
en op te hangen door middel van de meegeleverde
systeemplafond clips en haken van 30 cm.
Bovenstaande Safety Screens, staand en hangend, zijn
90 cm hoog en verkrijgbaar op de volgende breedte
formaten: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm en 140 cm
breed. Indien een ander formaat wenselijk is kunt u
contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.
• Safety Screen soft – het is ook mogelijk om een
transparant scherm te bestellen welke wordt gemaakt
van een dun zacht PVC materiaal. Deze wordt aan de
bovenzijde voorzien van ophangogen, zodat u deze op
kunt hangen op de door u gewenste locatie. De formaten van de Safety Screens soft kunnen door u worden
bepaald en prijzen zijn op aanvraag.
De Safety Screens kunnen worden gereinigd met een
vochtige doek en ontsmettingsmiddel.

Hangende Safety screen

Easyfix Safety Wall

Safety Screen karton
Een wand van gerecycled karton en een raam van transparant PVC.
• Licht van gewicht;
• Toepasbaar als scheidingswand op de vloer of op tafel;
• Bedrukt en onbedrukt leverbaar.
De standaard formaten van de Safety Screens karton zijn 120 x 70 cm (bxh) en 140 x 70 cm (bxh).
Indien u een ander formaat wenst te bestellen dan is dit mogelijk op aanvraag.

Informatie signing
Safety Stands
Biedt uw bezoekers een eenvoudig overzicht van alle maatregelen
die voor uw locatie van toepassing zijn.
• Voor binnen gebruik: gemaakt van een gerecycled
karton, formaat 60 x 155 cm (bxh);
• Voor buiten gebruik: gemaakt van een duurzaam
Berken Multiplex hout, formaat 60 x 150 cm (bxh).

Safety Beachflag
Een vrijstaande vlag voor binnen- en buiten gebruik.
• Een aluminium mast met buisdikte 30mm;
• Een kliksysteem wat montage eenvoudig maakt;
• Geleverd met een vulbare parasolvoet (wit) of grondboor.

Safety Roll-up display
Een banner om de 1,5 meter maatregelen te
communiceren.
• Formaat 80 x 200 cm (bxh).

Safety Balie display
Een duidelijke boodschap voor op een toonbank
of balie.
• Een paneel van gerecycled karton;
• Eenvoudig neer te zetten door de zelfklevende
ezelstandaard.
Alle bovenstaande informatie signing producten
zijn voorzien van onderstaande tekst:
•
•
•
•
•
•

Houd minimaal 1,5 meter afstand
Gelieve met pin te betalen
Kom alleen, laat uw gezin thuis
Desinfecteer uw handen regelmatig
Hoest en nies in uw elleboog
Bij de Safety Stand is een extra regel toegevoegd:
Deze locatie hanteert een bezoekerslimiet
(met ruimte om zelf een getal in te vullen).

Mediazuil
Een digitale mediazuil voor diverse berichtgeving.
• Verkrijgbaar met een 49 inch scherm;
• Formaat 72 x 192 x 8 cm (bxhxd);
• Toon verschillende (video)boodschappen op het door u gekozen moment.

Houd afstand
Safety Stickers
Diverse stickers welke op verschillende manieren kunnen worden toegepast.

Safety route sticker
rond linksaf
Ø 25cm

Safety route sticker
rond rechtsaf
Ø 25cm

Safety vloersticker
voorrang nemen
Ø 25cm

Safety vloersticker
looprichting geel
Ø 25cm

Safety vloersticker
looprichting (blauw)
Ø 25cm

Safety vloersticker
trap omlaag
Ø 25cm

Safety vloersticker
trap omhoog
Ø 25cm

Safety vloersticker
toegang
Ø 25cm

Safety vloersticker
geen toegang
Ø 25cm

Safety vloersticker
geen doorgang
Ø 25cm

FIGHTING
COVID-19
TOGETHER

PY

O U R D I S TA

N

N

Safety spotvloersticker
(geel of rood) Ø 25cm

Safety spotvloersticker
houd afstand Ø 25cm

Safety raam/deur sticker
(geel) Ø 25cm

Safety raam/deur sticker
houd afstand Ø 25cm
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Safety vloersticker
hier niet zitten
Ø 25cm
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Safety vloersticker
hier zitten
Ø 25cm
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Safety route sticker
rond rechtdoor
Ø 25cm
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Safety raam/deur sticker
geen groepsvorming
Ø 25cm

1,5m.
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Safety wacht sticker
vloersticker 120 x 10 cm (bxh)

HOUD VOLDOENDE AFSTAND

Safety routing floor sticker
vloersticker 20 x 60 (bxh)
in pijlvorm

1,5m.

KEEP YOUR DISTANCE

Safety line sticker
vloersticker 120 x 10 cm (bxh)

Safety vinylmat
Een vinyl welke bij de ingang van het pand kan worden neergelegd zodat
men bij binnenkomst op de 1,5 meter afstand wordt geattendeerd.
• 150 x 90 cm (bxh)

Safety Ceiling Signs
Plafond panelen.
• 60 x 20 cm (bxh);
• Dubbelzijdige signing voor gangpaden.

Safety makelaarsbord
De eyecatcher voor op het raam.
• 50 x 45 cm (bxh);
• Op het raam te bevestigen door middel van zuignappen;
• Een bewegende visual door de twister welke ronddraait door de wind.

Kleding
Safety Hesjes
Maak uw werkwerkers zichtbaar en bescherm uw
personeel d.m.v. onze Safety Hesjes.
• Standaard geel met een zwarte opdruk op de rug;
• Indien gewenst is personalisatie mogelijk.
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E: info@tve.nl
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