
EERSTE HULP BIJ DE 
ANDERHALVE-METER-ECONOMIE

SAMEN CREËREN 
WE EEN VEILIGE 
WERKOMGEVING
VOOR U EN UW
MEDEWERKERS



Nu we weer terugkeren naar ons werk, onze scholen, de bioscopen, restaurants, 
musea en theaters is er door de coronacrisis iets wezenlijk veranderd. De warme 
handdruk, het klopje op de schouder, het praatje bij de koffieautomaat; het zal 
voorlopig niet meer zijn zoals we het gewend waren. 

Het sociaal verkeer zal zich noodgedwongen moeten afspelen op 1,5 meter afstand, 
bezoekersstromen zullen moeten worden gereguleerd en de routering door gebouwen 
zal aan allerlei eisen moeten voldoen om de veiligheid van medewerkers en bezoekers 
te kunnen waarborgen. 

Maar hoe gaat u dat voor uw organisatie realiseren? Hoe zorgt u ervoor dat u voldoet 
aan het protocol voor uw branche? Welke specifieke vraagstukken zijn voor uw situatie 
van belang en welke middelen heeft u nodig om uw bedrijfspand, school of museum 
1,5-meter proof te maken? Voldoen de standaardoplossingen of is er misschien toch 
maatwerk nodig? 

Hollandridderkerk helpt u hierbij. Niet alleen met ons aanbod van onder 
andere preventieschermen, scheidingswanden, stickers en communicatiemiddelen, 
maar ook met gedegen advies. Zo kunnen wij u precies vertellen welke materialen 
optimale veiligheid bieden als het bijvoorbeeld gaat om brandveiligheid of gevaar voor 
uitglijden. Ook zorgen wij ervoor dat voor elke ondergrond de juiste stickers geleverd 
worden, zodat er geen problemen ontstaan bij reinigen of verwijderen. En dat alles met 
aandacht voor duurzaamheid. 

Ook bij het uitdragen van uw boodschap kunnen wij u van dienst zijn. Vrijwel alle 
producten die wij leveren zijn ook te bedrukken met de maatregelen binnen uw 
organisatie, pictogrammen of sfeerbeelden. Desgewenst maken wij voor u een passend 
creatief ontwerp voor uw scheidingswanden, schermen, posters, vloer-, bureau- of 
deurstickers en roll-up banners. 

Samen met u zorgen wij voor een veilige werkomgeving, waarin uw 
medewerkers en bezoekers zich prettig voelen.

HET NIEUWE 
NORMAAL
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BUREAU 
& BALIE

Met een Desk Divider plaatst u een lichtgewicht beschermende wand tussen twee 
bureau’s. De Desk Divider biedt bescherming aan medewerkers zonder de bureau’s 
uit elkaar te hoeven plaatsen. Deze combinatie van stevig, recyclebaar honingraat- 
karton met een dun, kunststof raam is duurzamer dan plexiglas.

De Desk Divider is 149 x 149 cm groot, met een raam van 130 x 45 cm. Wij kunnen u de 
Desk Divider zowel full colour bedrukt als onbedrukt leveren. Optioneel kunnen de 
randen van het scherm afgewerkt worden met wit kantenband. Ook kan het scherm 
voorzien worden van staanders, waarmee het scherm vrijstaand in de ruimte te 
plaatsen is.

DESK DIVIDER

De preventieschermen bieden bescherming op balies en bureau’s, maar bijvoorbeeld 
ook bij contactberoepen als nagelstyliste. Ideaal in situaties waar het lastig is om 1,5 
meter afstand te bewaren. 

De preventieschermen zijn leverbaar met of zonder doorgeefruimte, handvat en 
gaatjes om het scherm op te hangen. Afhankelijk van het materiaal zijn de schermen te 
voorzien van een praktische of sfeervolle bedrukking of van full colour stickers. 

PREVENTIESCHERMEN
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BUREAU 
& BALIE

In de anderhalve-meter-economie bewaren we veilige afstand op de werkplek. Deze 
bureaustickers gebruikt u om aan te geven welke werkplekken gebruikt mogen 
worden en welke niet. 

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, zeer eenvoudig aan te brengen, herplaatsbaar en 
van harde oppervlakken te verwijderen zonder lijmresten. 

BUREAUSTICKERS
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Het hangend preventiescherm biedt bijvoorbeeld bescherming aan medewerkers die 
staand hun werkzaamheden verrichten of wanneer staande schermen geen praktische 
oplossing bieden.

Het scherm is voorzien van twee verstevigde ogen aan de bovenzijde. Met behulp 
van het meegeleverde montagemateriaal hangt u het scherm eenvoudig op aan 
uw systeemplafond.

HANGEND SCHERM



ROUTERING 
& AFSTAND

Om 1,5 meter afstand te kunnen houden in de werkomgeving waaraan we gewend 
zijn, is het vaak nodig een vaste looproute te hanteren. Zo wordt onder andere 
voorkomen dat medewerkers elkaar tegenkomen op smalle plekken. Deze route kan 
uitstekend aangeduid worden met stickers op vloeren en deuren. 

Voor een looproute kunnen zelfklevende pijlen gebruikt worden. Om afstand te 
bewaren bij werkplekken en de koffieautomaat werken vloerstickers ook heel goed.  
Dat kunnen dan bijvoorbeeld stroken of cirkels zijn. WIj leveren van deze stickers 
standaardmodellen, maar maatwerk is ook mogelijk. Wij bieden u stickers voor 
zowel harde vloeren als voor tapijt.

BEWEGWIJZERING
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ROUTERING
& AFSTAND

Naast vloeren en deuren kunnen stickers op nog veel meer plaatsen uitkomst bieden. 
Bijvoorbeeld op trappen, wanden, ramen of zelfs (tijdelijk) buiten op stoepen. 

Voor vrijwel elke ondergrond leveren wij een geschikt materiaal. Ant-slip, beloopbaar 
en langdurig bestand tegen krassen. Door het gebruik van een speciale lijmlaag zijn de 
stickers eenvoudig aan te brengen en te herpositioneren. 

STICKERS
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Met plafondhangers kan op een opvallende manier de routering in het pand 
aangegeven worden. Met behulp van klemmetjes en nylon draad of s-haken zijn de 
hangers eenvoudig aan het systeemplafond te bevestigen.

De hangers kunnen van diverse materialen gemaakt worden, waarbij we rekening 
houden met gestelde eisen aan onder andere de brandveiligheid. 

PLAFONDBORDEN

1,5m

1,5m



INFORMEREN
& COMMUNICEREN
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Om ervoor te zorgen dat medewerkers, klanten en bezoekers op de hoogte zijn van 
de maatregelen die u in uw organisatie genomen hebt, is het van belang hierover 
helder en duidelijk te communiceren. 

Ook daarvoor kunt u een beroep doen op Hollandridderkerk. Samen met u bekijken 
we de mogelijkheden die zorgen voor een optimaal resultaat. Denk bijvoorbeeld aan 
roll-up banners bij de ingang van uw pand, instructies voor het handen wassen in de 
toiletten of bordjes op de balie of op tafels en bureau’s. Ook de vormgeving in uw 
huisstijl kunnen wij voor u verzorgen. 

BANNERS, POSTERS, BORDEN

CORONA



Onze productspecialisten gaan graag met u 
in gesprek over de mogelijkheden voor uw 
organisatie. Wij nodigen u uit geheel 
vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Direct contact met een van onze adviseurs? 
Bel 0180 - 482 211 of stuur een e-mail naar 
info@hollandridderkerk.nl. 

INFORMATIE EN 
BESTELLEN
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SAMEN MET U ZORGEN WE VOOR 
EEN VEILIGE WERKOMGEVING, 
WAARIN UW MEDEWERKERS EN 
BEZOEKERS ZICH PRETTIG VOELEN

Kolenbranderstraat 14 | 2984 AT Ridderkerk | T 0180 - 482 211 | info@hollandridderkerk.nl | hollandridderkerk.nl


