
- Corona Signing Items –
Is uw winkel klaar voor de nieuwe 1,5meter economie?



• Een complete range aan producten voor de retail die kunnen worden ingezet voor het beschermen van uw klanten en personeel.  Het zorgt voor een eenduidige, 
onderscheidende communicatie van buiten tot binnen in de winkel

• Speciaal voor deze elementen is een label/logo ontwikkeld (#fightthevirus) , dat herkenning, bewustzijn, maar ook saamhorigheid bevordert. Het logo is een vuist 
in de vorm van een hart, wat aangeeft dat we knokken voor elkaar en met hart voor de mensen die daar bijzondere inspanningen voor leveren. De kleurstelling 
Oranje staat voor onze gezamenlijke, Nederlandse binding en saamhorigheidsgevoel. Want SAMEN overwinnen we Corona. #FIGHTTHEVIRUS

• Van elk verkocht artikel dat het #Fightthevirus label draagt,  gaat een bedrag naar het Covid19-Research Fund van de WorldHealthOrganization, dat daarmee 
onderzoek naar een vaccin financiert. 

• Alle items zijn uiteraard ook in uw eigen huisstijl verkrijgbaar

• Dit overzicht is ingedeeld in 3 hoofdstukken
• Social Distancing en Awareness

• Persoonlijke hygiëne

• Persoonlijke bescherming

• Hiermee regelt u het goed, volgens de RIVM-richtlijnen, en op een professionele manier. Klaar voor de nieuwe 1,5meter-economie! 

• INHOUD: 

• Vloermarkeringen voor 1,5meter afstandaanduiding

• Beachflags
• (stoepbord)posters

• Toonbankdisplays

• Handenwas Zuiltjes (Hand Sanitizing Station) 
• Pin/handenwas toonbankdisplay

• Monddoekjes

• Gezichtsmaskers
• Kuchschermen

Corona Signing Elements
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.



• Ronde vloersticker

• Eenvoudig op te plakken

• Eenvoudig verwijderbaar zonder lijmresten

• Slijtvast, ook bij dweilen of schrobmachines

• Anti-slip gecertificeerd

• 30cm diameter

Product Omschrijving 10 50 100

Floorspacer Rond30 Vloersticker 

Floorspacer Hart Vloersticker

Floorspacer 3 Idem, eigen ontwerp

Floorspacers Rond
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus FLOORSPACER GAAT 0,15 NAAR VIRUSONDERZOEK

Social
Distancing

& 
Awareness *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Vloersticker stroken

• Uiting 1: 1,5 meter 

• Uiting 2: #fightthevirus

• Eenvoudig verwijderbaar zonder lijmresten

• Slijtvast, ook bij dweilen of schrobmachines

• Anti-slip gecertificeerd

• 130cm x 10cm 

Product Omschrijving 10 50 100

Floorspacer strook 1 Vloersticker, 1,5mtr afstand aub 

Floorspacer strook 2 Vloersticker, #fightthevirus logo

Floorspacer strook 3 Idem, eigen ontwerp

Floorspacers Stroken
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus FLOORSPACER GAAT 0,25 NAAR VIRUSONDERZOEK

Social
Distancing

& 
Awareness *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Beachflags in meerdere formaten

• Compleet met frame en draagtas

• Voor binnen, in winkelcentra, of buiten

Product Omschrijving 10 50 100

BEACHFLAG indoor Doekmaat 40x240, compleet met kruisvoet, mast en tas

BEACHFLAG outdoor Doekmaat 65x315, compleet met grondpen, mast en tas

BEACHFLAG outdoor Large Doekmaat 92x430, compleet met watertank, rotator, mast en tas

Indoor/Outdoor Beachflags
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus VLAG GAAT 2,50 NAAR VIRUSONDERZOEK

Social
Distancing

& 
Awareness *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Spandoek met aanduiding ‘houd 1,5 meter afstand’

• Rondom voorzien van kunststof ophangogen

• Voor binnen of buiten

• Formaat 300x70cm

Product Omschrijving 1 10 50

Spandoek #FTF Doekmaat 300x70cm

Spandoek eigen ontwerp Doekmaat 300x70cm, eigen ontwerp

Spandoek 1,5meter
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus spandoek GAAT 2,50 NAAR VIRUSONDERZOEK

Social
Distancing

& 
Awareness *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Poster voor stoepbord of achter raam

• In 4 officiele RIVM voorgeschreven Uitingen

• Fotokwaliteit papier

• Formaat 70x100cm

Product Omschrijving 1 5 10 50 100

Stoepbord poster Fotopapier poster , 70x100cm

Idem, eigen ontwerp

RIVM stoepbordposter
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

Social
Distancing

& 
Awareness *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Kunststof vrijstaande display 

• Actuele officiele RIVM maatregels

• Flatpacked verzendbaar

• A4 en A3 formaat

• Overal in winkels neer te zetten

Product Omschrijving 1 5 10 50 100

Display A4 Kunststof display met voetje, #ftv stijl

Idem, eigen ontwerp

Display A3 Kunststof display met voetje

Idem, eigen ontwerp

Toonbankdisplay RIVM
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus display GAAT 1euro NAAR VIRUSONDERZOEK

Social
Distancing

& 
Awareness *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Kartonnen zuil voor handzeep en tissues

• Met inwendige kartonnen prullenbak

• Flatpacked verzendbaar

• 100x30x30cm

• Overal in winkels neer te zetten

Product Omschrijving 1 5 10 50 100

Hand sanitizing station Kartonnen zuil met prullenbak, #ftv stijl

Hand sanitizing station Idem, in eigen ontwerp

Hand Sanitizing Station
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus ZUIL GAAT 1euro NAAR VIRUSONDERZOEK

Personal 
Hygiene



• Kunststof toonbankdisplay

• Met positie voor uw pinapparaat

• En plaats voor handzeep

• 35x32x20cm (bxhxd)

• Na het pinnen: handen wassen!

Product Omschrijving 1 2-5 5-10 11-50 51+

Pin&Wash station Kunststof baliedisplay 35x32x20cm

Pin&Wash station Idem, in eigen ontwerp

Pin&Wash Station
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* PER #fightthevirus display GAAT 1euro NAAR VIRUSONDERZOEK

Personal 
Hygiene

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Mondmaskers van zacht textiel

• Blanco, #fightthevirus, of in eigen opmaak

• Voorzien van metalen strip die de neus goed 
afsluit

• Ca. 18x9,5cm (bxh)

• Let op: vermindert verspreiding nevel bij 
kuchen/niezen, onze maskers zijn NIET medisch 
gecertifieerd en filteren GEEN bacteriën en 
virussen!

Product Omschrijving 10 50 100 250 500 1000 10,000* 20000* 100,000
+*

Mm-blanco Mondmasker blanco

Mm-#FTV* Mondmasker #fightthevirus*

Mm-custom Mondmasker eigen ontwerp

Mondmaskers
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

* Van elke #fightthevirus masker gaat 0,25 naar het Covid19 Research Fund * Productie Thailand, levertijd in overleg

* Let op, fotos van interne samples, geen verkochte items

Personal 
Protection

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Kunststof baliescherm tegen hoest/kuch-
nevel

• Inclusief standaards 

• Slim voorzien van 2 ophanggaatjes zodat 
ophangen ook mogelijk is

• 4mm transparante plaat

• Afmeting 1150x800mm

• Afmeting sleuf 250x150mm

• Evt voorzien van logo of instructies

Product Omschrijving 1 10 25 50 100 200 500+

Kuchscherm 1150x800 Blanco, Incl. standaards, en voorzien van ophanggaatjes

Kuchscherm 1150x800 Idem, maar voorzien van #fightthevirus logo

Kuchscherm 1150x800 Idem, maar met uw eigen logo bestickerd

Kuchschermen
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

Personal 
Protection

* Van elke #fightthevirus kuchscherm gaat 2,50 naar het Covid19 Research Fund

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Kunststof transparant gezichtsmasker

• Met comfortabele 5cm brede band

• Klittenbandsluiting achterzijde

• Vizier verschuifbaar voor meer of minder ruimte tot 
neus/mond

• Lengte vizier 23cm , steekt over de kin

Product Omschrijving 5 10 50 100 250 500 1000+

Gezichtsmasker Transparante kunststof beschermingsmasker

Gezichtsmaskers
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

Personal 
Protection

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Stoelcovers om voldoende onderlinge 
afstand ‘af te dwingen’ 

• Eenvoudig en snel uw seatingplan
inrichten volgens de RIVM instructies

• Wasbaar, strijkbaar

• Economisch en 1 size, fits all

• Afmeting 390mm breed x 330mm hoog 

• Dubbelzijdig bedrukt

Product Omschrijving 10 25 50 100 200 500+

Stoelcover #FTV Bedrukt dekje voor hoofddeel stoel

Stoelcover Eigen Ontwerp Idem, maar voorzien van eigen ontwerp

Stoelcovers
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK 
To

BUSINESS!
* Van elke #fightthevirus stoelcover gaat 0,50 naar het Covid19 Research Fund

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Veiligheidshesjes voor uw personeel

• Met opdruk 1,5 meter afstand, of eigen 
opdruk naar keuze

• 100% polyester, licht ademende stof

• 2 5cm brede reflectiebanden rond het 
lichaam

• Conform de Europese EN ISO20471: 2013 
Klasse 2

• Bedrukbaar in zeefdruk (1kl) of kleine 
aantallen in foliedruk

• Kleur Felgeel of feloranje naar keuze

Product Omschrijving <10 <25 <50 <100 <200 200+

Veiligheidshesjes #FTV Bedrukt met opdruk 1,5mtr afstand # fightthevirus

Veiligheidshesjes Eigen 
Ontwerp

Idem, maar voorzien van eigen ontwerp

Afstandshesjes
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK 
To

BUSINESS!
* Van elk #fightthevirus hesje gaat 0,50 naar het Covid19 Research Fund

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Vloercarpetten met diameter 300cm

• Onder buro’s of tafels

• Geeft op subtiele manier de 1,5meter 
afstand aan

• Full color bedrukbaar

• Tijdelijk, non woven tapijtsoort

Product Omschrijving 1 5 10 25

Floorcarpet #FTV Bedrukt vloerkleed rond 300cm met #fightthe virus

Floorcarpet Eigen Ontwerp Idem, maar voorzien van eigen ontwerp

Vloercarpetten Rond300 
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK 
To

BUSINESS!

* Van elke #fightthevirus floorcarpet gaat 5,00 naar het Covid19 Research Fund

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Vrijstaande transparante scheidingswandjes

• Tussen buro’s en tafels op te stellen,  bijvoorbeeld op 
kantoor of in restaurants

• Transparant dus toch visueel contact met elkaar

• Transparant materiaal B1 gecertificeerd 
(brandvertragingsklasse) 

• Later eventueel te vervangen door full color geprint doek

• Snel op te zetten

• Formaat 80 of 130cm breed,  200cm hoog

Product Omschrijving 1 5 10 25

Scheidingswanden 80 Vrijstaand frame met transparant doek, 800x2000mm

Scheidingswanden 130 Vrijstaand frame met transparant doek, 1300x2000mm

Scheidingswanden 
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK 
To

BUSINESS!
*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Ronde vloerstickers Rechtdoor, linksaf, rechtsaf

• Verkeersborden stijl, dus herkenbaar

• Om een vaste routing in uw winkel te stimuleren

• Om paden 1richting te maken

• Eenvoudig op te plakken

• Eenvoudig verwijderbaar zonder lijmresten

• Slijtvast, ook bij dweilen of schrobmachines

• Anti-slip gecertificeerd

• 30cm diameter

Product Omschrijving 10 50 100

Floorspacer Rechtdoor Vloersticker, diameter 30cm 

Floorspacer Rechtsaf Vloersticker, diameter 30cm

Floorspacer Linksaf Vloersticker, diameter 30cm

Floorspacer Verbod Vloersticker, diameter 30cm

Floorspacers Routing
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK
To

BUSINESS
*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Plafondborden voor 1richtingsverkeer:  Rechtdoor, linksaf, 
rechtsaf, verboden in te lopen

• Verkeersborden stijl, dus herkenbaar

• Om een vaste routing in uw winkel te stimuleren

• Om paden 1richting te maken

• Dubbelzijdig: voorzijde pijl, achterzijde verbod

• 2 boorgaatjes: Eenvoudig op te hangen

• 2mm displayline karton

• Formaat 60x 30cm  

Product Omschrijving 10 50 100

Plafondbord Rechtdoor 2mm displaykarton 60x30cm

Plafondbord  Rechtsaf 2mm displaykarton 60x30cm

Plafondbord  Linksaf 2mm displaykarton 60x30cm

Plafondborden Routing
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK
To

BUSINESS *alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW

achterzijde



• Dek ongebruikte tafels af met een full color, 
customized tafelhoes

• Eenvoudig en snel uw seatingplan inrichten 
volgens de RIVM instructies

• Weghalen van tafels zorgt voor een lege zaak, en 
probleem van opslag. Een stijlvolle full color
geprinte hoes voor een fraaie uitstraling en 
flexibiliteit

• Geschikt voor tafel PLUS stoelen

• Wasbaar, strijkbaar materiaal, (spat)waterdicht

• Materiaal geschikt voor binnen en buiten gebruik, 
dus OOK VOOR UW TERRAS! 

Product Omschrijving A B C D E

Tafelset hoes #FTV Hoes voor tijdelijk afdekken van tafels + stoelen

Tafelsethoes Eigen Ontwerp Idem, maar voorzien van eigen ontwerp

Tafelset-hoezen
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK 
To

BUSINESS!

* Van elke #fightthevirus Tafelset-hoes gaat 5,00 naar het Covid19 Research Fund

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW

Model A

Model B

Model C

Model E

Model D

*alle getoonde prijzen zijn per stuk



• Creëer een routing of rij-systeem binnen of buiten uw winkel

• Bekend systeem op vliegvelden , attractieparken etc.

• Simpel neer te zetten, te verplaatsen

• 2,4meter lengte riem , verkrijgbaar in 3 kleuren (blauw, rood, 
zwart)

• Staanders in zwart of chrome

• Koppen met 4-weg systeem om meerdere configuraties te 
maken

• Gewicht 8,5kg , afmeting 940x64mm

• Goed combineerbaar met vloer-carpetten met boodschap 
(zie volgende pagina)

Product Omschrijving 1-10 11-25 26-50 50+

Queue Barrier 82 Chromen staander met rood lint (2,4mtr) 

Queue Barrier 88 Chromen staander met blauw lint (2,4mtr) 

Queue Barrier 85 Chromen staander met zwart lint (2,4mtr) 

Queue Barrier 94 Zwarte staander met rood lint (2,4mtr) 

Queue Barrier 91 Zwarte staander met blauw lint (2,4mtr) 

Queue Barrier 97 Zwarte staander met zwart lint (2,4mtr) 

Queue Barriers
Voor het managen van uw klanten.

Personal 
Protection

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



• Vloercarpetten in elke vorm en formaat

• Bij de entree, de loper uitrollen om klanten te 
verwelkomen, maar wel met social distancing
regel(s) 

• Geeft op subtiele manier de 1,5meter afstand 
aan

• Full color bedrukbaar

• Non woven tapijtsoort, voor tijdelijk gebruik

Product Omschrijving 1 5 10 25

Floorcarpet #FTV Bedrukt vloerkleed #fightthe virus per m2

Floorcarpet Eigen Ontwerp Idem, maar voorzien van eigen ontwerp, per m2

Vloercarpetten
Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl.

BACK 
To

BUSINESS!

* Van elke m2 #fightthevirus floorcarpet gaat 2,00 naar het Covid19 Research Fund

*alle getoonde prijzen zijn EXCL. BTW



- Corona Signing Items –
Andere ideeën? Met onze mogelijkheden komen we altijd tot een oplossing!


