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Aanbod specifieke Corona materialen
De uitleendienst stelde een aanbod materialen samen die kunnen helpen om evenementen veiliger te laten verlopen.

Aanbod organisatorische materialen
Ontdek welke materialen we allemaal in de aanbieding hebben.



Plexi panelen – per set van 4

Stand – alone te gebruiken of geschakeld.

Compatibel met het loket of de gewone tentoonstellingspanelen.

Loket

Stand – alone te gebruiken of geschakeld.

Compatibel met zowel de plexi-panelen 
als de tentoonstellingspanelen.
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Tentoonstellingspanelen 1m x 2m

Geschakeld te gebruiken.

Compatibel met zowel de plexi-panelen als het loket.

Afzetpaaltjes

Publieksgeleiding – binnengebruik.



CO2 meter – volgens normen Vlaanderen

Zeer eenvoudig in gebruik, zelf kalibrerend.

Dispenserzuilen – per set van 2

Stand – alone te gebruiken, inclusief montagepaal en voetplaat.
Exclusief ontsmettingsalcohol.
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Streamingset

Compatibel met alle streamingplatformen zoals : 
Zoom, Skype, Teams, Smartschool,…

Compatibel met alle besturingssystemen.
Geen extra software nodig, werkt plug and play.

Streaming videotafel

Komt er spoedig aan.
Op dit moment nog niet beschikbaar.



BANNERS

Standaard afmetingen van een nadarhek.

Verschillende modellen beschikbaar.

Ons volledige specifieke Corona materiaal kan je hier terugvinden :
https://uitleendienst.vlaamsbrabant.be/catalogus/COVID-19
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https://uitleendienst.vlaamsbrabant.be/catalogus/COVID-19


Omroepinstallaties

Verschillende soorten omroepinstallaties beschikbaar, zowel 
voor binnen- als voor buitengebruik.

Aanbod organisatorische materialen

Stroomkabelsets

350m verlengkabel per set.

Verlichtingsarmaturen

Verschillende soorten verlichtingsarmaturen  beschikbaar, zowel 
voor binnen- als voor buitengebruik.

Stroomverdeelkasten

Niet het volledige gamma is opgenomen.
Neem contact op met de coördinator voor de mogelijkheden.

Krachtstroomverdeling

Niet het volledige gamma is opgenomen.
Neem contact op met de coördinator voor de mogelijkheden.

Kabelgoten

Verschillende soorten kabelgoten / kabelbanen voor 
zowel binnen – als buitengebruik.  

Er zijn tevens kabelbanen beschikbaar voor water en afvoerleidingen.



Walkie - talkies

We hebben een ruim aanbod aan communicatiemateriaal en 
accessoires.
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Banners

Standaard afmetingen van een nadarhek.

Verschillende modellen beschikbaar voor algemene toepassingen.

Brandblussers

Zowel schuimblussers als CO2 blussers beschikbaar.

Oprijhellingen

Materialen om een locatie toegankelijk te maken zoals :
oprijhellingen voor rolstoelen, pictogrammen, rubberen matten, ….
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