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WAAROM EEN MASKER

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Mobiliteit is de levensader van de 
economie! Wij bieden effectieve oplossingen door het ontwikkelen, leveren én 
monteren van hoogwaardige kwaliteit scheidingsschermen en overige hulpmid-
delen om toch samen te kunnen rijden of reizen in een beschermende omgeving. 

Met deze oplossingen wordt bescherming geboden en de kans op het overdragen 
van het virus aanzienlijk verkleind.*

MONDKAPJES (KATOEN) IN LOOK & FEEL VAN UW ORGANISATIE

Het Corona virus wordt overgedragen door druppeltjes en nauw contact.

Tijdens het spreken komen er altijd druppeltjes uit de mond.

De meeste mensen weten niets van hun besmetting en dragen het virus mak-
kelijk en onwetend over aan anderen. Er is geen bescherming van hoog niveau 
nodig, zoals met een medische masker, omdat het potentieel in een ziekenhuis 
veel hoger is dan bvb in een supermarkt. Een masker van relatief hoge kwaliteit 
stof kan de drager en mensen om hem heen beschermen. Bovendien herinneren 
maskers eraan om niet het gezicht aan te raken.

Het doel is om een barrière te creëren die druppeltjes opvangt en druppeltjes van 
anderen voorkomt. Een masker op het gezicht. Door een instructieblad bij de mas-
kers toe te voegen voorkomt men dat de maskers niet effectief worden gedragen: 
Tijdens het dragen mag men het deel dat het gezicht raakt niet aanraken. Men 
verwijdert het masker bij de oorschelpjes. Het dragen van een masker betekend 
dat wij ons zorgen maken over de ander omdat wij misschien besmettelijk zijn.

Door het dragen van een masker draagt men een steentje bij om de besmetting 
te beperken.

* Uiteraard is eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en het respecteren van de maatregelen zoals het RIVM ze heeft opgesteld
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ONZE SAMENWERKING

In deze tijd van Corona maatregelen merken wij dat organisaties het als prettig 
ervaren om via bij een specialist zich te laten adviseren om vervolgens de juiste 
beschermingsmiddelen af te nemen.

Ingewikkelde vraagstukken waaronder passagiersvervoer en andere zeer rele-
vante onderwerpen in tijden van deze Corona Crisis zijn van ons van harte wel-
kom. Wij helpen u graag verder. 

Het huidige initiatief is ontstaan vanuit de vraag en het door ons te bieden spe-
cialisme binnen het consortium aan specialisten. Enerzijds aan de zijde van pro-
ductie en anderzijds aan de zijde van de installatie en implementatie. Dit alles 
ziet u terug in de directe lijnen met ons, korte levertijden, evenals het beschikken 
over de juiste materialen om de installatie veilig en goed uit te kunnen voeren.

Wij staan voor u klaar met een team van 33 specialisten om u te bedienen.
Wij maken graag een afspraak om ons persoonlijk aan u voor te stellen.


