
De heropening van onze scholen staat voor de deur. Een hele uitdaging. Om je te helpen 
bij je zoektocht naar producten, heeft het GO! haar huisstijlproductenboekje uitgebreid 
met Corona-artikelen. Bestellen doe je via gohuisstijl@gmail.com. 

Alles wordt voor je geregeld: van ontwerp met jouw logo tot en met levering of zelfs 
plaatsing op je school. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW, ontwerp volgens je wensen, correctierondes en productie.

productenboekje corona

SAMEN LEREN 

SAMENLEVEN ... 

MET CORONA



Plexi-schermen op voetjes
Plexi panelen (dikte = 3 mm) met voetjes, die op bureaus 
(leerkrachten) of balies (secretariaat, directie) geplaatst 
kunnen worden.

Prijzen
Formaat 65 x 65 cm: 53 euro incl. BTW
Formaat 65 x 90 cm: 62 euro incl. BTW
Andere formaten zijn mogelijk.

Gezichtsbeschermers
Deze maskers voldoen aan de Corona-normering en bestaan uit transparante plexi 
met een dikte van 0,8 mm en een sluiting in klittenband achteraan waardoor de 
maat aanpasbaar is.

Oorspronkelijk vervaardigd voor de zorgsector, maar eveneens nuttig voor 
leerkrachten en iedereen die rechtstreeks met andere mensen in contact komt. De 
gezichtsbeschermers zijn afwasbaar met ontsmettingsmiddel. 

Prijs
6,05 euro/stuk incl. BTW

1 Plexi-schermen

Dit is een extra eenmalig aanbod. Natuurlijk kan je ook drukwerk, muurbordjes enzovoort bestellen uit het bestaande 
gamma GO! huisstijlproducten. Zie https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!%20Productenboekje-2019.pdf



Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomen behandeld.
Let op: wie een gegarandeerde levering (zolang de voorraad strekt!) 
wil op 13 en 14 mei, moet bestellen voor 6 mei.
Per leveradres wordt er een vast bedrag van 18,15 euro aangerekend, 
ongeacht de grootte van de bestelling. Als je meerdere bestellingen 
op 1 adres op 1 moment wil laten leveren (en je dus maar 1 x de 
kost van levering betaalt), dan stuur je die bestellingen gebundeld 
in 1 e-mail door naar gohuisstijl@gmail.com. 

Vloerstickers
Om bepaalde zones aan te duiden, gebieden af te scheiden, ... op de speelplaats, in 
gangen, (klas)lokalen, refters, ... of pijlen om richting aan te geven (rood/groen/…).
Vloerstickers zijn gemakkelijk te hergebruiken/verplaatsen en worden voorzien 
van een anti-slip laminaat. Ze zijn eenvoudig zelf te plaatsen en de lijmlaag is 
verwijderbaar, waardoor er achteraf geen lijmresten achterblijven. 

Veiligheidspictogrammen
Zelfklevende pictogrammen in diverse afmetingen. 
Dit zijn waterbestendige stickers, kleefbaar op 
muren, kasten, tegels, voorwerpen, …

Zelfklevende posters
Posters met bepaalde richtlijnen, instructies om de leerlingen 
en leerkrachten te informeren, kunnen geplaatst worden op 
muren, deuren, wanden … in diverse formaten.

Raamstickers
Raamstickers voor extra visibiliteit, deze kunnen 
zowel buiten als binnen geplaatst worden.

Prijzen
Rond diameter 35 cm: 22 euro/stuk
Rond diameter 45 cm: 27 euro/stuk
Andere formaten en vormen zijn mogelijk.
Prijs inclusief opmaak.

Prijzen
Rond diameter 35 cm: 20,50 euro/stuk
Rond diameter 45 cm: 25 euro/stuk
Andere formaten en vormen zijn mogelijk.
Prijs inclusief opmaak.

Prijzen
A4: 8,90 euro/stuk
A3: 16 euro/stuk
A2: 28 euro/stuk
A1: 52 euro/stuk
Andere formaten en vormen zijn mogelijk.
Prijs inclusief opmaak.

Prijzen
A4: 8,90 euro/stuk
A3: 16 euro/stuk
A2: 28 euro/stuk
A1: 52 euro/stuk
Andere formaten en vormen zijn mogelijk.
Prijs inclusief opmaak.

Levertermijn
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Zeildoek
Formaat:  alle afmetingen zijn mogelijk
Bedrukking:  voorzijde en/of achterzijde in kleur
Afwerking zeildoek:
 PVC, bedrukt met UV-inkt, voorzien van beschermlaag, afwasbaar, met   
 verstevigde rand, kunststof ringen

Prijs
Zeil: eenheidsprijs per vierkante meter
Enkel voorzijde bedrukt  €39,20
Voor- en achterzijde bedrukt €58,56

Signalisatie3

Roll-up
Formaat:  85 x 200 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  incl. alle toebehoren (draagtas, aluminium 
 cassette en stabiele voet aan onderzijde

Prijs per stuk:
85 x 200cm €119,79
Ontwerpkosten zijn in de prijs inbegrepen
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GO! BASISSCHOOL

Het Laar ZO VERSLAAN WIJ HET VIRUS!

Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomen behandeld.
Let op: wie een gegarandeerde levering (zolang de voorraad strekt!) wil op 
13 en 14 mei, moet bestellen voor 6 mei.
Per leveradres wordt er een vast bedrag van 18,15 euro aangerekend, 
ongeacht de grootte van de bestelling. Als je meerdere bestellingen op 1 
adres op 1 moment wil laten leveren (en je dus maar 1 x de kost van lever-
ing betaalt), dan stuur je die bestellingen gebundeld in 1 e-mail door naar 
gohuisstijl@gmail.com. 

Levertermijn

Eveneens mogelijk in 
transparante folie.

Dit is een extra eenmalig aanbod. Natuurlijk kan je ook drukwerk, muurbordjes enzovoort bestellen uit het bestaande 
gamma GO! huisstijlproducten. Zie https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!%20Productenboekje-2019.pdf


