
B E T A A L B A R E  D U U R Z A M E  P R E V E N T I E S C H E R M E N

SHIPPING-FAST RECYCLE
SNEL LEVERBAAR BETAALBAAR MILIEUVRIENDELIJK PERSONALISEERBAAR

MyECOdividers zijn snel leverbaar! Al vanaf €49,-

Divider met of zonder glas,  
geleverd in standaard wit

Met of zonder glas, met 
effen kleur bedrukt

Met of zonder glas, met 
afbeelding bedrukt

Met of zonder glas,  
in uw huisstijl bedrukt

check-square  Stevig honingraatkarton
check-square Met of zonder venster
check-square Oersterk en toch licht
check-square Duurzaam alternatief
check-square Eenvoudig plaatsbaar
check-square Personaliseerbaar
check-square Recyclebaar
check-square Productie conform ISO 9001 norm

AL ONZE STANDAARD BESCHIKBARE MODELLEN TAFEL- EN BALIESCHERMEN:

BESCHIKBARE UITVOERING- EN BEDRUKKINGSMOGELIJKHEDEN VOOR ONZE SCHERMEN:

150 x 150 cm staand
met raam

110x100 (met dubbelzijdig tape)
met raam

100 x 80 cm staand
baliescherm

Divider 150x150 cm staand.
Kantoor of horeca gebruik.

MyECOdivider is onderdeel van UnitedMedia-Online  
Adres:  Eemstraat 15B 3741AB Baarn  Telefoon: 085-877 03 23   Email: info@MyECOdivider.nl 
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B E T A A L B A R E  D U U R Z A M E  P R E V E N T I E S C H E R M E N

  LEVERBAARHEID
Ons materiaal is ruim voldoende beschikbaar en snel uit 

voorraad leverbaar.  

Doordat wij design en productie in eigen huis houden 

kunnen wij  voor specifieke wensen heel snel schakelen. 

Wij delen onze kennis en ervaring graag.

  PERSONALISEERBAAR
Veiligheid hoeft niet saai te zijn. Branding in uw eigen 

huisstijl, sfeer creëren, een boodschap uiten naar 

klanten en/of personeel. Dit kan allemaal met onze 

personaliseerbare dividers, onze designers staan voor  

u klaar. 

  TOEPASBAARHEID
Onze oplossingen zijn multifunctioneel toepasbaar. 

Naast werkplekpreventie, kunnen de schermen 

gebruikt worden voor het scheiden van o.a. tafels in 

horecagelegenheden, (bedrijfs)restaurants en kantines 

zodat u veilig meer mensen kunt bedienen per m2. 

  BETAALBAAR
Met een lage vanaf prijs van €49,- is het preventiescherm 

van MyECOdivider met recht een duurzame en veilige 

budgetoplossing. De prijs is gebaseerd op het aantal 

schermen, de gekozen opties en de afwerking. Door de 

slimme constructie van de schermen maakt u geen kosten 

voor het plaatsen, dit kunt u heel eenvoudig zelf. 

  ECOLOGISCH VERANTWOORD
Honingraatkarton is oersterk, hygiënisch afneembaar, 

licht in gewicht en duurzaam. Het karton is 100% 

biologisch afbreekbaar, de dunne kunststof raampjes 

kunt u bij het afvoeren eenvoudig verwijderen zodat 

deze los van het karton ook duurzaam kunnen worden 

verwerkt.

  WIJ STEUNEN HET LONGFONDS
Wij vinden dat we ook wat terug moeten doen voor 

de samenleving. Daarom doneren wij €2,- per verkocht 

scherm aan het longfonds. Op deze manier hopen wij  

bij te dragen aan een samenleving waar dividers niet 

meer nodig zijn.

Onze klantenservice staat graag voor je klaar, bel 085-877 03 23
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur
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