
veilig   horecain
 d

e



serveer veilig



zeer
eenvoudig 

neerzetten &
weghalen

gemakkelijk
schoon te 

maken

in eigen 
huisstijl 

aan te passen

veilige uitgifte

serveer veilig



- Basisframe , passend in deur-openinglicht gewicht
- de twee  zitten met scharnieren aan het basis fraME VASTUITKLAPBARE zijvleugels
- ONDERSTE DEEL IS GESLOTEN, BOVENSTE DEEL voorzien van PVC folie  MET UITGIFTE OPENING
- DE  IS ER LOS IN TE HAKENAFLEGPLANK
- BASISFRAME IS ZELF TE SCHILDEREN MAAR KAN UITERAARD  GEMAAKT WORDENIN UW HUISSTIJL

serveer veilig



geniet veilig  RESTAURANT  in H
ET



t-opstelling
1x basisframe
1x wandpaneel

basis opstelling-
1x basisframe

+ opstelling-
2x basisframe
2x wandpaneel

brandvertragende
transparante 

pvc folie

geniet veilig  RESTAURANT  in H
ET



geniet veilig  TERRAS  OP H
ET



geniet veilig  TERRAS  OP H
ET

basis opstelling-
1x basisframe
2x BETONVOET



overige mogelijkheden

bar opstelling-
2x baropstand
1x hangend frame

1x basisframe met 
      uitsparing voor bank

bank opstelling-

ontvang veilig
ontvangst desk



de “nieuwe maat“



veilig    horeca

- door pvc folie  en toch  veilig gastvrij 
-  & makkelijk verplaatsbaarlicht gewicht
- handig, snel en   te houdengoed schoon

in
 d

e



prijslijst

geniet veilig

serveer veilig
per stuk excl. full color print
PER STUK BIJ AFNAME VAN 10 ST.
per stuk incl. full color print

ontvang veilig
per stuk excl. full color print
per stuk incl. full color print

€           excl. btw
€           excl. btw
€           excl. btw

€           excl. btw
€           excl. btW

bar opstelling-
€           excl. btw

bank opstelling-
€           excl. btw

baSIS opstelling TERRAS-
€           excl. btw

T opstelling-
 incl. full color

€           excl. btw

basis opstelling-
€           excl. btw

+ opstelling-
incl. full color
€           excl. btw

295 370

350
275 395

220

350 350

 360225

720

excl. verzendkosten per deur paneel € 25

excl. verzendkosten 
per scheidings paneel € 25

excl. verzendkosten 
per scheidings paneel € 25

excl. verzendkosten 
per scheidings paneel € 25 excl. verzendkosten 

per scheidings paneel € 25

excl. verzendkosten 
per scheidings paneel € 50

excl. verzendkosten 
per scheidings paneel € 25



HEEFT U INTERESSE?
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op

0418 662500            info@veiligvoorcorona.nl veiligvoorcorona.nl@
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