HYGIËNEBESCHERMING.
OVERAL WAAR DIT BELANGRIJK IS.

CATALOGUS

OVER ONS
mejo Metall Josten GmbH & Co. KG produceert
sinds
1932
aluminium
extrusieprofielen,
bijzondere aluminiumprofielen, ITEM en BOSCH
compatibele aluminiumprofielen als ook aluminium
composietplaten. Ons bedrijf is gevestigd in
Düsseldorf (D), Eersel (NL), Neurenberg (D) en Viersen
(D).
Met onze klantrelaties over de hele wereld zorgen we
ervoor dat onze klanten kwalitatief hoogwaardige
aluminiumprofielen en aluminium composietplaten
kunnen bestellen tegen de best mogelijke
prijsvoorwaarden.
Wij bieden totaaloplossingen vanaf het eerste
concept tot de uiteindelijke vervaardiging, inkoop en
magazijnbevoorrading. Bovendien begeleidt mejo u
vanaf de planning tot het afgewerkte aluminiumprofiel.
Sinds begin 2020 bieden wij onze klanten op verzoek
ook hygiënefaciliteiten uit constructieprofielen en
composietplaten.

You can design, build and
create the most wonderful
place in the word, but it
takes people to make the
dream come true.“
(Walt Disney)

Praktische hygiënebescherming
biedt de beste gezondheidsbescherming voor uw klanten,
medewerkers en risicogroepen.

MEDISCHE EN SOCIALE
INSTELLINGEN

VERKOOPPUNT

MEJO HYGIËNEBESCHERMING.
OVERAL WAAR DIT BELANGRIJK IS.

KANTOOR /
WERKPLEK

HORECA /
EVENEMENTEN

Displaysystemen

Tafeldisplays
Onze tafeldisplays worden gebruikt waar mensen
met elkaar in contact komen. Onze bescherming
tegen niezen en hoesten is daarom ideaal voor de
beveiliging van bijvorbeeld verkooppersoneel.

Onze displaysystemen kenmerken zich door hun
simpele opbouw. De constructie uit onze NNK
machinebouwprofielen maakt flexibel en afzonderlijk
configureerbare systeemdisplays mogelijk.

WIJ BOUWEN VOOR UW
BESCHERMING

Wand- en afscheidingssystemen
Met onze afscheidingssystemen kunt u snel en eenvoudig afzonderlijke
ruimtes creëren. Zo kunnen werkplekken, teams of afdelingen van
elkaar worden gescheiden. Behalve privacy speelt ook geluiddemping,
vooral bij belangrijke gesprekken, een grote rol.

Bijzondere
U heeft een speciale wens? Het gebruik van onze NNK
machinebouwprofielen maakt het mogelijk om systemen
conform uw wensen te bouwen. Onze adviseurs helpen u
graag verder.

W I J H O U D E N VA N
A LU M I N I U M

ONZE PRODUCTPORTEFEUILLE
DIENT DE GEZONDHEID

Het Coronavirus leeft op
aluminium slechts 2-8 uur*
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DESINFECTIEZUIL

BESCHERMING TEGEN
HOESTEN

SCHEIDINGSWANDEN

INDUSTRIAL
Eenvoudige zuil

SPUCK
Handige display voor op
toonbanken

WALL
Mobiele modulaire
scheidingswand

SPENCER
Met informatiebordje

*Journal of Hospital infection

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
Eenvoudige voordelige desinfectiezuil.
Materiaal

Desinfectiedispenser

Aluminiumprofiel,
geanodiseerd

• DONA MANU
• DONA AUTO

Afmetingen

Verpakkingsinhoud

1300 mm x 400 mm

1000 ml

afmetingen ook mogelijk conform de
wensen van de klant

Extras
1) Informatiebordje met
belettering naar keuze

2) Universeel inzetbare houder
voor alle soorten dispensers

Variationen
INDUSTRIAL
LIGHT

INDUSTRIAL
STANDARD

INDUSTRIAL
HEAVY

Toepassing

Toepassing

Toepassing

Voor de particuliere
sector bijv. in de hobbykamer of garage

Voor de public sector,
bijv. in kantoren,
praktijken of foyers

Zeer robuuste uitvoering,
ideaal voor buitengebruik.

Gewicht*

Gewicht*

Gewicht*

ca. 7 kg

ca. 11 kg

ca. 17 kg
*zonder dispenser en
desinfectiemiddel

SPENCER

SPENCER
Stabiele desinfectiedispenser met machinebouwtechniek.
Overal handig en snel te plaatsen. Informatiebordje kan met tekst
of plaatje worden bedrukt.
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Materiaal

Desinfectiedispenser

Aluminiumprofielen,
geanodiseerd,
composietplaat wit

• DONA MANU
• DONA AUTO

Afmetingen

Verpakkingsinhoud

1700 mm x 600 mm

1000 ml

ook mogelijk conform de wensen van de
klant

Extra‘s
1) Belettering naar keuze

Toepassing
Voor de commerciële sector, bijv. supermarkt, horeca,
luchthaven etc.

Gewicht*
ca. 9 kg

*zonder dispenser en
desinfectiemiddel

SPUCK

SPUCK
Handige opbouw voor toonbanken of bars. Eenvoudig en overal snel
te plaatsen. Ideaal voor plekken met direct klantcontact. Beschermt
tegen druppelinfecties.

Materiaal

Afmetingen

Aluminiumprofielen,
geanodiseerd, polycarbonaat, transparant

750 mm x 700 mm x 400 mm

Optioneel

Gewicht*

Afmetingen naar wens

ca. 4 kg

ook mogelijk conform de wensen van de
klant

*zonder dispenser en
desinfectiemiddel

WALL

WALL
Scheidingswand van aluminium composietplaten, modulair op te
bouwen

Materiaal

Afmetingen

Composietplaat, wit

2233 mm x 1233 mm

Modulair

ook mogelijk conform de wensen
van de klant

ja

Gewicht

Optional
met of zonder wielen

MODULAIR

ca. 6 kg

DONA MANU

1000 ml
inhoud

Omlaag
drukken

Geschikt voor
INDUSTRIAL
SPENCER

DONA AUTO

Automatische
sensor

1000 ml
inhoud

Kabel- of
batterijvoeding

Fijne
verneveling

Geschikt voor
Kijkvenster

INDUSTRIAL
SPENCER

Contact

Metall Josten GmbH & Co. KG
Hoofdkantoor
Verkoopkantoor
Vestiging Neurenberg
Vestiging Viersen

Bublitzer Str. 23
Brouwer 1
Rothenburger Str. 241
Gewerbering 20

D-40599 Düsseldorf
NL-5521 DK Eersel
D-90439 Neurenberg
D-41751 Viersen

Uw persoonlijke adviseur
Janine Panis
Dolly Niass
Andreas de Miguel
T +31 (0)40 711 4620
www.mejo.com

janine.panis@mejo.com
dolly.niass@mejo.com
andreas.demiguel@mejo.com

