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• Voorkomen van gezondheidsrisico’s;
• Een blijvende oplossing;
• Eenvoudig te reinigen;
•	Persoonlijk contact door transparantie;
• Maatwerk in alle situaties;
• Mogelijkheid om te personaliseren.

Plexilution, plexiglas op maat

Stay safe

Plexilution ontwerpt, levert en
monteert veiligheidsoplossingen op
maat. Met plexiglas bent u verzekerd
van een betaalbare, nette en blijvende
oplossing om u, uw collega’s en/of
gasten optimaal te beschermen.
Van kantoorplekken tot hotelbalies
en van een kassa tot vervoerders:
Plexilution biedt voor vrijwel iedere
branche een passende oplossing.
Plexiglas kan in alle formaten worden
geproduceerd en wordt indien gewenst
gemonteerd door ons technische team.
Dat kan bijvoorbeeld aan het plafond
of op een stevige ondergrond door
middel van houten blokjes – of ander
materiaal – voor optimale stabiliteit
en stevigheid. Alle materialen zijn
beschikbaar om overal en altijd een
kundige montage te garanderen.

Een blijvende
en nette oplossing
om ieders veiligheid
te garanderen

Onze technici bespreken in overleg
met u de beste oplossing, zodat
u geen zorgen meer heeft en van
ontwerp tot montage bent voorzien.
Heeft u bijvoorbeeld gedacht aan een
oplossing om papieren documenten
of een pinterminal via een bescheiden
opening door te geven aan de persoon
tegenover het glas? Op deze en
andere praktische vragen hebben wij
het antwoord. Verder is het mogelijk
om plexiglas te voorzien van uw eigen
logo en/of slogan.

Onderdeel van

Het plexiglas kan eventueel op
wielen worden geplaatst, zodat de
afschermwand op meerdere plekken
inzetbaar is in uw bedrijf. Plexilution
maakt zowel staande als liggende
plexiglas-variaties.

Wij produceren de narrowcastingschermen in eigen beheer. Onze
Nederlandse partners vervaardigen
de hardware voor ons op maat.
Wij assembleren en monteren de
componenten en elektronica in
eigen huis tot een compleet product.
Ook het CMS en de software hebben
wij volledig in eigen beheer.

Voordelen Plexilution
Plexilution biedt louter voordelen als
het gaat om veiligheid en hygiëne:
• Voorkomen van gezondheidsrisico’s;
• Een blijvende oplossing;
• Betaalbaar;
• Eenvoudig te reinigen;
• Toch persoonlijk contact door
transparantie;
• Maatwerk in alle situaties;
• Mogelijkheid om te personaliseren.

Plexilution, plexiglas op maat

Plexilution is onderdeel van communi
catiefirma Admirror uit Valkenburg
a/d Geul. Alle componenten worden
in eigen beheer gemaakt en op maat
geleverd door onze professionals.

Een Nederlands product

Veiligheid op maat,
voor iedereen
Mogelijke branches:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horeca
Contactberoepen
Liftenfirma’s
Hotels & Hospitality
Vervoerders
Eventhallen & stadions
Beauty & Wellness
Kapper
Kantines & personeelsruimten

• Groothandels
• Supermarkten
• Bouw & industrie
(bedrijven met hoog veiligheidsniveau)
• Scholen & kinderdagverblijven/BSO’s
• Ziekenhuizen
• Zorglocaties
• Makelaardij
• Detailhandel
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Hoofdkantoor Plexilution
De Valkenberg 6
6301 PM Valkenburg aan de Geul
Nederland

plexilution.nl

Telefoon
E-mail
Web

0031-43-458 1340
info@admirror.nl
www.plexilution.nl

