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Combineer veiligheid met sfeer
 Deskundig persoonlijk advies   Ontwerp in huisstijl

 Standaard levering 3 werkdagen   Plaatsing op locatie

Prestige ontwerpt en maakt in eigen huis preventieproducten voor u op maat. Van 
eenvoudige vloerstickers tot complete preventie-wanden kunnen wij compleet 
gemonteerd leveren. Ook verzorgen wij hygiëne-zuilen compleet met dispenser en 
vulling. Last but not least: de producten kunnen in uw eigen huisstijl verzorgd worden.

Met de preventie-producten van Prestige draagt u bij aan een veilige omgeving 
voor uw gasten, kinderen, winkelend publiek en medewerkers. Onze uitgebreide 
assortiment aan innovatieve hygiëne producten zijn naast praktisch ook sfeervol 
te realiseren. Onze creatieve studio en vakmensen in de productie helpen u graag 
om uw bedrijf, winkel, school, openbare ruimtes, horeca of instelling in te richten 
conform de richtlijnen van het RIVM. Van creatie tot en met realisatie en plaatsing: 

Alles onder 1 dak, voor uw gemak!

PRESTIGE PREVENTIE PRODUCTEN

min.                 meter

per
stuk58,-



Vloermarkering sticker
100 x 8 cm (patroon hoekstickers sluit hierop aan)

Buiten gebruik melding
Bordje polyprop, of sticker, 25 x 25 cm

Afzetpion 37 x 17 x 17 cm
Indoor karton, lichtgewicht. Flexibel toe te passen

Capfl ap
Beschermfl ap voor cap

Hoekstickers
4 stuks à 30 x 30 cm

Hoekstickers
4 stuks à 30 x 30 cm

VLOERSTICKERS
 Met antislip laminaat!
 Verkrijgbaar in €3,-

per stuk

 Afm. 30x30 cm  Eenvoudig te plakken  Geschikt voor langdurig gebruik  Zeer goede hechting  In kleur te combineren

per
set16,- per

set16,-

per
stuk5,- per

stuk3,-

per
stuk7,50

per
stuk4,80

Alle genoemde prijzen in 
deze folder zijn excl. btw 

en evt. verzendkosten. 
Prijswijzigingen en 

zetfouten voorbehouden.



Informatiebordjes/-stickers Leverbaar in A4 of A3-formaat

Baliedisplay universeel
Exclusief zeep dispenser

Baliedisplay universeel
Exclusief handgel

Paneel voor dispenser
Exclusief dispenser

Multi-dispenserzuil De creatieve oplossing! Passend in ieder 
interieur en huisstijl. Geschikt voor alle type dispensers. Het plateau 
is te gebruiken voor handgelpompjes en tissues (exclusief dispenser).

Meetingpoint 3p 2x2m
Als vloervinyl of vloersticker

Meetingpoint 4p 2x2m
Als vloervinyl of vloersticker

Meetingpoint 2p 1x2m
Als vloervinyl of vloersticker

Werkplekcirkel 3x1,5m
Als vloervinyl of vloersticker

Baliedisplay in huisstijl *
Exclusief handgel en opmaak

Baliedisplay in huisstijl *
Exclusief handgel en opmaak

Dispenserzuil
Exclusief dispenser

* Opmaak in huisstijl mogelijk door onze studio. Ontwerpkosten: Al vanaf €15,-

Desinfectie
Handgel

Elleboog
dispenser
Exclusief navulling

Automatische
dispenser
Exclusief navulling

per
stuk5,- per

stuk7,50 per
stuk10,- per

stuk75,-

Bordje A4 Bordje A3
per
stuk4,- per

stuk6,-
Sticker A4 Sticker A3

per
stuk2,- per

stuk3,-

per
stuk195,- per

stuk155,-
per
stuk98,-

per
stuk8,40

per
stuk125,-

per
stuk135,- per

stuk75,- per
stuk120,- per

stuk120,-



Sfeervolle schermen
& dividers met stijl
Deze aluminium roomdividers met een strakke uitstraling 
maken het mogelijk om tafels van elkaar te scheiden, 
zonder dat u inlevert op sfeer of comfort. De divider is 
volledig vrijstaand en kan dus overal geplaatst worden.

Sfeervolle afscheiding
De textieldoeken zijn volledig te aan te passen aan de 
uitstraling en ambiance van uw horecagelegenheid. Ze 
tevens wasbaar en enorm snel te wisselen. We werken 
met drie standaardformaten. Maatwerk is ook mogelijk op 
aanvraag, natuurlijk met een passsende, sfeervolle print.

Snelle montage en/of een nieuwe sfeer
Het frame is voorzien van voeten die op iedere gewenste 
positie onder het frame geplaatst kunnen worden. Het 
wisselen van de print is enorm gemakkelijk. Een nieuwe 
sfeer creëren is dan ook zo gebeurd.

Neem contact met ons op voor een gratis en
vrijblijvend advies voor een veilige werkomgeving.
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FIJNE GASTEN
H O R E C A V O R M G E V E R S

30 info@fijnegasten.nl

TAFEL/BAR DIVIDER
Code : 20.149
Formaat : 100x60 cm (BXH)(groter of kleiner mogelijk).
Uitvoering : Full colour bedrukking
Minimale afname : 10
Opmerking :  Door het gepatenteerde systeem is het 

eenvoudig schermen te plaatsen tussen tafels 
over over gedeeltes van de bar. De klemmen 
en staanders zijn in messing, hout en staal te 
bestellen. Eventueel zijn de dividers ook niet-
doorzichtig te verkrijgen. We adviseren om de 
tafelbreedte + 2x15 cm erbij op te tellen. Creëer 
de juiste tafelindeling en geef ons op hoeveel je 
er nodig hebt. Hulp nodig? Vertel het maar...  
 
Prijs op aanvraag, de vraag naar plexiglas is 
groot, bestel op tijd!

HYGIENE

per
stuk90,- per

stuk200,-

per
stuk300,-

per
stuk300,- per

stuk95,-
Bovenstaande prijzen zijn indicatief en afhankelijk van formaat, materiaal en bedrukking.

Baliescherm 100x70cm
Uitsparing onderzijde optioneel

Multifunctioneel
Preventiescherm 60x80cm

Ideaal voor restaurant of kantine

Preventiescherm 150x200cm
Transparant, verrrijdbaar (wieltjes)

Preventiescherm combi
combi stof/transparant mogelijk

Preventiescherm 150x150cm
Wasbaar doek, print optioneel, 2 zijden

Preventiescherm 150x200cm
Wasbaar doek, print optioneel, 2 zijden

GRATIS
PREVENTIE SCAN OP LOCATIE!

Voor scholen 
hebben wij 
een creatieve 
oplossing om 
op een speelse 
manier de 
kinderen van 
juiste informatie 
te voorzien!


