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NU OOK IN ASSORTIMENT: WAARSCHUWINGSTAPE VOOR 1,5 METER
AFSTAND HOUDEN [1]
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Visuele communicatie & Interieurbouw [2]

We leven momenteel met z'n allen in een '1,5 meter-samenleving' en het ziet er helaas naar uit dat dit nog wel even zo zal blijven. Dit
betekent dat alle sectoren hard nadenken over het nieuwe normaal: een samenleving waarin 1,5 meter afstand de nieuwe norm is.
Van kantoren tot sportclubs, van onderwijs tot horeca en van winkels tot verenigingen en clubs. Overal wordt het gevraagd:

AFSTAND HOUDEN A.U.B.
Comhan helpt hier graag bij! Met diverse profielsystemen in ons huidige assortiment kunt u al prima preventieschermen [3] en

desinfectiezuilen maken. Vanaf nu hebben we ook een speciale gele waarschuwingstape aan ons assortiment toegevoegd. Met de
tekst: 1,5 meter afstand houden aub. Tevens is deze ‘social distancing tape’ in het Engels (6 ft) en in het Duits in ons assortiment
opgenomen.

Deze afzettape (ook bekend als markeringstape of signaaltape) kunt u op vloeren en diverse andere ondergronden plakken, zoals de
kunststof platen van preventieschermen. Hiermee is in één opslag duidelijk waar de preventieschermen voor zijn bedoeld en dragen we
een steentje bij aan het vergroten van onze gezamenlijke veiligheid.

SIGNAALTAPE OP MAAT MET EIGEN MERKNAAM
Op aanvraag kunnen we u uiteraard ook ‘branded’ waarschuwingstape aanbieden, dus voorzien van een eigen merknaam of logo. Dat
kan vanaf 2400 rollen.
Vraag hier een offerte aan [4]

SPECIFICATIES WAARSCHUWINGSTAPE
In drie talen leverbaar (Nederlands, Engels en Duits)
PVC tape 57 Mu. breedte 50 mm x lengte 66 m (rol)

Geel met zwarte bedrukking
Geschikt voor diverse ondergronden
Ook mogelijk: per doos (36 rollen) of pallet leverbaar (66 dozen)

COMHAN TIPS
Bekijk hier welke aluminium systemen [3] u kunt gebruiken voor preventieschermen en desinfectiezuilen
Reinig en maak kunststof platen anti-statisch met VuPlex® [5] (i.c.m. mircrovezeldoek)
Tijdelijk levert Comhan ook kunststof platen aan voor in preventieschermen (alleen in combinatie met profielen)
Inplakken van de platen kan met 3M dubbelzijdig tape [6] 9088-200, afmetingen: 19 x50m (art. 136002)
Vraag hier een offerte aan [4]
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