SALES DOCUMENT

INTRODUCTIE
Geachte klant,
Welkom bij onze brochure.
De recente ontwikkelingen rondom het
COVID-19 virus heeft de wereld zoals wij
die kennen (tijdelijk) drastisch veranderd.
De evenementensector is hierdoor hard
geraakt en zal bij wederopening te maken
krijgen met veel restricties. Omdat wij onze
sector zo snel mogelijk weer aan de gang
willen zien, zijn wij preventie-producten
gaan ontwikkelen.
In deze brochure vindt u een selectie aan
producten die bijdragen aan een gezonde
en hygiënische samenleving.

Met deze producten willen wij u helpen
een veilig evenement te faciliteren. Door
te kijken naar de verschillende ruimten van
het evenement, zorgen wij voor een plan op
maat, zodat u zich daar geen zorgen over
hoeft te maken. Ook kunnen wij adviseren
in het gebruik van de looppaden, zodat
uw bezoeker op de snelst mogelijke, maar
vooral de veiligste manier bij de bestemming aankomt.
Wij hopen u met deze brochure een goed
aanbod van producten te doen om uw evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Vragen? Neem dan contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Team Partnion

Producten 1. Tramlines 2. Easel signs 3. Stickers roltrap 4. Vloerstickers 5. Posters

B1ASVV

Asfaltstickers Voetjes

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 44.00

M

W 600 x H 600

€ 73.00

Omschrijving
Geef met deze vloersticker voetjes aan waar uw medewerkers en bezoekers heen moeten.
Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht voor op
een harde ondergrond/stoeptegels en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook
een eigen kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

B1AS400

Asfaltstickers Afstand bewaren

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 36.00

M

W 600 x H 600

€ 61.00

L

W 1200 x H 1200

€ 188.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers
gepaste afstand houden!Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat.
Sterke kleefkracht voor op een asfalt ondergrond/stoeptegels en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook een eigen kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

AS001S

Asfaltstickers lijnen Afstand bewaren

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 1500 x H 75

€ 62.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers afstand
houden. Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht
voor op een harde ondergrond/stoeptegels en te verwijderen zonder lijmresten.

HA1VR

Vloerstickers Afstand bewaren

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 23.00

M

W 600 x H 600

€ 31.00

L

W 1200 x H 1200

€ 73.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers
gepaste afstand houden! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat.
Sterke kleefkracht voor op een stenen ondergrond en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt
natuurlijk ook een eigen kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

HA1VV

Vloerstickers Voetjes

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 23.00

M

W 600 x H 600

€ 31.00

Omschrijving
Geef met deze vloersticker voetjes aan waar uw medewerkers en bezoekers heen moeten.
Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht voor op
een stenen ondergrond en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook een eigen
kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

B7.001

Vloerstickers Pijlen

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 23.00

M

W 600 x H 600

€ 31.00

Omschrijving
Geef met deze vloersticker aan waar uw medewerkers en bezoekers heen moeten.
Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht voor op
een stenen ondergrond en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook een eigen
kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

HA1VL15

Vloerstickers lijnen Afstand bewaren

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 1500 x H 75

€ 21.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers afstand
houden, bijvoorbeeld voor de registratiebalie! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met
anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht voor op een stenen ondergrond en te verwijderen zonder
lijmresten.

HA1VL

Vloerstickers Looplijnen

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 2000 x H 75

€ 22.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers weten
waar te lopen! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke
kleefkracht voor op een stenen ondergrond en te verwijderen zonder lijmresten.

B1VS

Vloerstickers Wacht hier

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 23.00

M

W 600 x H 600

€ 31.00

L

W 1200 x H 1200

€ 73.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers
gepaste afstand houden! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met laminaat. Sterke
kleefkracht voor binnen op een stenen ondergrond en te verwijderen zonder lijmresten.
U kunt natuurlijk ook een eigen kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

HA1VTV

Tapijtstickers Voetjes

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 26.00

M

W 600 x H 600

€ 38.00

Omschrijving
Geef met deze vloersticker voetjes aan waar uw medewerkers en bezoekers heen moeten.
Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht voor op
een stenen ondergrond en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook een eigen
kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

HA1VT

Tapijtstickers lijnen Afstand bewaren

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 1500 x H 75

€ 24.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers afstand
houden, bijvoorbeeld voor bij de registratiebalie! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit
met anti-slip laminaat. Sterke kleefkracht voor op tapijt en te verwijderen zonder lijmresten.

B1VC

Tapijtstickers Looplijnen

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 2000 x H 75

€ 25.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers weten
waar te lopen! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met anti-slip laminaat. Sterke
kleefkracht voor op tapijt en te verwijderen zonder lijmresten.

B1ER

Raam- en deurstickers Eenrichtingsverkeer

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 22.00

M

W 600 x H 600

€ 29.00

L

W 1200 x H 1200

€ 68.00

Omschrijving
Geef met deze sticker aan dat er een eenrichtingsverkeer is.
Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met laminaat. Sterke kleefkracht voor
binnen en te verwijderen zonder lijmresten.

B1ES

Raam- en deurstickers Geen doorgang

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 22.00

M

W 600 x H 600

€ 29.00

L

W 1200 x H 1200

€ 68.00

Omschrijving
Geef met deze sticker aan dat er een eenrichtingsverkeer is en dat men niet deze kant op
mag lopen. Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met laminaat. Sterke kleefkracht
voor binnen en te verwijderen zonder lijmresten.

B1RS

Raam- en deurstickers Route

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 22.00

M

W 600 x H 600

€ 29.00

L

W 1200 x H 1200

€ 68.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers weten
welke route zij moeten aanhouden! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met laminaat.
Sterke kleefkracht voor binnen en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook een
eigen kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

HA1RS

Raam- en deurstickers Afstand bewaren

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 400 x H 400

€ 22.00

M

W 600 x H 600

€ 29.00

L

W 1200 x H 1200

€ 68.00

Omschrijving
Zorg met deze sticker voor een duidelijke markering zodat uw werknemers en bezoekers
gepaste afstand houden! Full-colour geprinte sticker van top kwaliteit met laminaat. Sterke
kleefkracht voor binnen en te verwijderen zonder lijmresten. U kunt natuurlijk ook een eigen
kleur gebruiken of een design laten maken door ons team.

H1S

Stickers Algemene hygiene

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 220 x H 400

€ 19.00

M

W 550 x H 1000

€ 40.00

Omschrijving
Met deze stickers kunt u de bezoekers nogmaals herinneren aan de hygiëneregels.
Uiteraard kunt u andere kleuren kiezen, artwork aanleveren of een ontwerp laten maken
door ons studio team.

B6.011

Easel sign Enkelzijdig

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 630 x H 730

€ 51.00

Omschrijving
Gebruik deze ‘easel’ om nogmaals aan te geven wat de regels zijn op plekken waar dat echt
nodig is. Zo herinner je de mensen dat ze afstand moeten houden. Het bordje staat op een
150cm hoge standaard zodat het goed leesbaar is.

B6.001

Vrijstaande panelen Enkelzijdig

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 500 x H 1500

€ 60.00

M

W 750 x H 1850

€ 120.00

Omschrijving
Dit vrijstaande paneel is het meest effectieve item om te zorgen dat de mensen zich bewust
zijn van de geldende regels. Het grote oppervlak van dit item zorgt ervoor dat je er veel op kwijt
kan, om in dit geval de looprichting aan te geven. Verkrijgbaar in verschillende maten.

B1PD

Vrijstaande panelen Dubbelzijdig

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 500 x H 1500

€ 153.00

M

W 750 x H 1800

€ 210.00

L

W 1000 x H 2000

€ 230.00

Omschrijving
Dit dubbelzijdig paneel kunt u voor veel verschillende doeleinden gebruiken, maar in dit geval
verwijst hij naar een desinfectiezuil. Hier kunnen mensen hun handen wassen met
desinfecterende gel, zodat alle mogelijke bacteriën verdwijnen.

B1PE

Vrijstaande panelen Enkelzijdig

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 500 x H 1500

€ 112.00

M

W 750 x H 1800

€ 179.00

L

W 1000 x H 2000

€ 195.00

Omschrijving
Deze enkelzijdige panelen kunnen gebruikt worden om de routes aan te geven of om de
geldende regels aan te geven. Natuurlijk zijn de algemene regels van kracht, maar het kan zo
zijn dat er in bepaalde ruimten extra maatregelen gelden. Die kunt u hier op aangeven.

A.2001

Vrijstaande panelen Enkelzijdig

Maat

Afmetingen

Prijs

M

W 750 x H 1800

€ 155.00

L

W 1000 x H 2000

€ 233.00

Omschrijving
Deze nieuwe vrijstaande banners zijn perfect voor wayfinding naar de entree. De zware en
gecoate basis zorgt ervoor dat dit item bestand is tegen vele weersomstandigheden.
De textielbanners geven dit item een hoogwaardige afwerking.

A.2002

Vrijstaande panelen Dubbelzijdig

Maat

Afmetingen

Prijs

M

W 750 x H 1800

€ 155.00

L

W 1000 x H 2000

€ 233.00

Omschrijving
Deze nieuwe vrijstaande banners zijn perfect voor wayfinding naar de entree. De zware en
gecoate basis zorgt ervoor dat dit item bestand is tegen vele weersomstandigheden.
De textielbanners geven dit item een hoogwaardige

afwerking.

H1P

Poster Voorkom verspreiding

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 210 x H 297

€ 9.00

M

W 297 x H 420

€ 11.00

L

W 594 x H 841

€ 20.00

XL

W 841 x H 1189

€ 30.00

Omschrijving
Hang deze posters op strategische plekken bij uw evenement zodat uw personeel en bezoekers
herinnerd worden aan de gelden maatregelen.

H2P

Poster Handen wassen

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 210 x H 297

€ 9.00

M

W 297 x H 420

€ 11.00

L

W 594 x H 841

€ 20.00

XL

W 841 x H 1189

€ 30.00

Omschrijving
Hang deze posters op in de toiletten zodat uw bezoekers herinnerd worden aan het op de juiste
manier van handen wassen.

HA1P

Poster Houd afstand

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 210 x H 297

€ 9.00

M

W 297 x H 420

€ 11.00

L

W 594 x H 841

€ 20.00

XL

W 841 x H 1189

€ 30.00

Omschrijving
Hang deze posters op bij uw evenement zodat u uw bezoekers blijft herinneren om afstand
te houden.

HH1DC380

Handdesinfectie dispenser counter

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 380 x H 460

€ 160.00

Omschrijving
Deze mobiele desinfectie kunnen overal neergezet worden waar handdesinfectie belangrijk is.
Liever een eigen design? Neem dan contact met ons op!

BX010

Handdesinfectiezuil

Maat

Afmetingen

Prijs

M

W 450 x H 1470

€ 45.00

Omschrijving
De RAI heeft standaard desinfectiezuilen die kunnen worden ingezet. Deze zuilen komen met
een standaard RAI design, maar kunnen worden bestickerd met eigen event branding.

H1DZ1700

Handdesinfectiezuil

Maat

Afmetingen

Prijs

L

W 380 x H 1700

€ 290.00

Omschrijving
Deze mobiele desinfectie kunnen overal neergezet worden waar handdesinfectie belangrijk is.
Zo is er een flexibele oplossing én daar waar geen wandmontage mogelijk is kan de desinfectie
zuil als alternatief geplaatst worden. Liever een eigen design? Neem dan contact met ons op!

HA1SD

Seatmarkers

Maat

Afmetingen

Prijs

S

W 800 x H 1500

€ 87.00

Omschrijving
In de nieuwe situatie kunnen we helaas niet alle zitplekken gebruiken. Maar met deze seatmarkers, die op de stoel gezet kunnen worden, is meteen duidelijk dat de stoel niet of juist wél
gebruikt kan worden. Daarnaast zorgt het voor een gezellige aankleding!
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