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Voeg beleving toe aan uw sanitaire ruimte
VAN ADVIES TOT MONTAGE, ALLES ONDER ÉÉN DAK

UIT KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BIJ GROTE 
BEDRIJVEN KOMT NAAR VOREN DAT OP DE SANITAIRE 
VOORZIENING BIJNA ALTIJD SLECHT GESCOORD WORDT, 
MET NAME DE BELEVING BLIJKT VAAK ONDER DE MAAT. 

De Sanimood sanitair application is de oplossing om in 
een handomdraai de beleving van uw sanitaire voorziening 
te laten stijgen. 

Naast dat er een unieke sfeer of identiteit gerealiseerd wordt 
is tevens gebleken dat  wanneer de sanitaire voorziening er 
netjes uit ziet, de bezoeker er ook beter mee omgaat. 
Dit voorkomt dat de bezoeker rotzooi achterlaat en draagt 
bij aan het verminderen van vandalisme. 
Er is geen ingrijpende verbouwing nodig. Met een minimale 
ingreep wordt een maximaal resultaat behaald, zonder 
sloopwerkzaamheden en overlast van hak en breekwerk.



BELEVING

Door met unieke 

visuals te werken wordt 

een optimale sfeer 

gecreëerd waarmee 

u uw bezoekers 

aangenaam zult 

verrassen. Daarnaast 

geeft het uw sanitair 

een eigen identiteit.

VANDALISME 
PROOF

Onze sanitair application 

is zo ontwikkeld dat deze 

krasvast is en graffiti 

eenvoudig verwijderd 

kan worden. Bij grotere 

schade is het geheel 

in een handomdraai te 

vervangen.

KWALITEIT

Sanimood werkt enkel 

met hoogwaardige 

materialen en 

de nieuwste 

printtechnieken. De 

haarscherpe afbeelding 

ligt in de kern van het 

materiaal waardoor het 

oppervlak een gladde 

afwerking heeft en 

hierdoor eenvoudig 

schoon te maken is.

EENVOUDIGE
INGREEP

Sanimood ontzorgt u 

gedurende het gehele 

proces. Of het nu gaat 

om een advies van onze 

ervaren specialisten, een 

creatief concept van onze 

ontwerpstudio, of de 

perfecte uitvoering door 

onze vakspecialisten.  

Ons team begeleidt  

u tijdens het  

gehele traject.

HET CONCEPT & UW VOORDEEL

HYGIËNE

Vaak wordt vergeten hoe 

een schone sanitaire 

ruimte de onderneming 

winst oplevert. Denk aan 

te hoog ziekteverzuim bij 

het personeel. Traditioneel 

voegwerk en tegels zijn 

namelijk kweekruimtes 

voor bacteriën en virussen. 

De gladde Sanimood 

afwerking biedt hier geen 

ruimte voor.



ADVIES

Onze adviseurs zullen 

u adviseren over 

de best passende 

mogelijkheden,  

met de kennis van  

onze producten.

ONTWERP

In onze studio denken 

wij de diverse concepten 

uit van visualisatie,  

3d render tot bestanden 

die gereed zijn voor 

productie. 

PRODUCTIE

Sanimood heeft de 

gehele productie in 

eigen huis, van het hoge 

kwaliteit printen op het 

beste materiaal tot de 

perfecte afwerking.

MONTAGE

Onze vakmannen in de 

montage plaatsen  

het eindproduct 

nauwkeurig en  

degelijk op elke 

gewenste locatie.

NAZORG

Mocht er toch 

vandalisme plaatsvinden 

in uw sanitaire ruimte, 

dan zorgen wij dat het 

product zeer snel  

wordt hersteld.

ONZE WERKWIJZE

www.sanimood.com
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www.sanimood.com
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+31 (0)40 234 88 35  •  info@sanimood.com

www.sanimood.com


