
 

 

 

 

WE KNOW FIRE 

WE KNOW SAFETY 

WE KNOW YOU 

 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Als enige Nederlandse 

producent is Saval in staat om steeds weer in te 

spelen op de specifieke omstandigheden bij elke 

klant. Met meer dan 100 buitendienst 

medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. 

Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde 

productielijnen zijn gevestigd in Breda. 
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6.110 - CORONAVIRUS GERELATEERDE HULPMIDDELEN 

MIDDELEN OM DE 1,5 METER 
ECONOMIE TE ONDERSTEUNEN 
De anderhalve meter economie lijkt steeds meer realiteit te worden. Om 

alvast voorbereid te zijn op deze afstand zodra alle ondernemingen weer 

open gaan, stellen wij hulpmaterialen beschikbaar. Hierbij moet je 

denken aan pictogrammen, instructiebladen en vloerstickers. 

 

 

PICTOGRAMMEN VOOR IEDERE SITUATIE 

Zoals het er naar uit ziet zullen wij in 

Nederland voor langere tijd – in ieder geval 

totdat er een vaccin is – overschakelen naar 

een zogenoemde “Anderhalve Meter 

Economie”. We zullen in de komende 

maanden goed op elkaar moeten letten en 

elkaar de ruimte geven.  

 

Duidelijke aanduidingen en pictogrammen 

hebben hier een belangrijke rol in. Wij 

leveren een ruim assortiment aan wel 

honderden verschillende pictogrammen. 

Gezien de huidige situatie zagen wij de 

noodzaak in om Corona gerelateerde 

pictogrammen aan ons aanbod toe te 

voegen. Deze zijn verkrijgbaar als kunststof 

bordjes. 

 

INSTRUCTIES EN HULPMIDDELEN 

Naast pictogrammen die aangeven wat de 

richtlijnen zijn voor een veilige samenleving, 

bevat ons assortiment ook aanvullende 

hulpmiddelen.  

Het doorzichtige plexiglas scherm is een 

uitermate geschikt artikel voor tussen 

werkplekken of op de balie van bijvoorbeeld 

de receptie. 

Diverse instructieplaten geven een 

opsomming van de te hanteren richtlijnen in 

kantoor, productie, winkel etc. Een 

instructieplaat bij de ingang geeft een 

opvallende herinnering aan de 

hygiënevoorschriften. 
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 OMSCHRIJVING MATERIAAL AFMETING BESTELNUMMER 
1 Bescherming in 6 stappen Plexiplaat 210 x 297 mm 2153920 

2 Op de werkvloer Plexiplaat 420 x 297 mm 2153921 

3 Handen wassen in 11 stappen Plexiplaat 210 x 297 mm 2153922 

4 In elleboog hoesten/niesen verplicht Plexiplaat 90 x 90 mm 2153923 

5 1,5m afstand verplicht Plexiplaat 90 x 90 mm 2153924 

6 Handen wassen verplicht Plexiplaat 90 x 90 mm 2153925 

7 Handen ontsmetten verplicht Plexiplaat 90 x 90 mm 2153926 

8 Mondkapje verplicht Plexiplaat 90 x 90 mm 2153927 

9 Handschoenen verplicht Plexiplaat 90 x 90 mm 2153928 

10 Groepsvorming verboden Plexiplaat 90 x 90 mm 2153929 

11 Handen schudden verboden Plexiplaat 90 x 90 mm 2153930 

12 Hoesten in de ruimte verboden Plexiplaat 90 x 90 mm 2153931 

13 Contant geld verboden Plexiplaat 90 x 90 mm 2153932 

14 Vloeraanduiding achter lijn wachten Multigrip vinyl + laminaat 1000 x 1000 mm 2153933 

15 Transparant hoestscherm Plexiplaat 805 x 1005 x 275 mm 2153934 
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