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PORTFOLIO
Exclusiva BV
Ontwikkeling en vormgeving 
van een consistente huisstijl 
voor Exclusiva BV, met als uit-
gangspunt het tweekleurige 
logo.

#TAGS
huisstijldrukwerk 
website 
belettering wagenpark 
custom icons
verpakkingen
brochures
productfotografie (op locatie)
standontwerp en uitvoering
banners

huisstijlhandboek exclusiva 2

logo

Het logo van Exclusiva bestaat uit twee elementen, een deel van de 
bedrijfsnaam, voorafgegaan door het beeldmerk. De bedrijfsnaam wordt als 
woordmerk altijd weergegeven in kleine letters.

De verhoudingen in het logo zijn gebaseerd op de x-hoogte van het gebruikte 
font Helvetica Neue Bold. Het beeldmerk is twee keer x-hoogte en het minimaal 
vereiste wit rondom het logo is een halve x-hoogte.

Business Units worden vermeld, achter het logo in het font Helvetica Neue 
UltraLight. De tussenruimte is bepaald door de x. De beide woorden zijn 
gescheiden door een verticale lijn van een halve of een hele punt.

x-hoogte

minimaal vereist wit rondom logo

Blue Star BASIC
Kleine wendbare schrobzuigmachine met ingebouwde lader en voorzien 
van stille motor zuigmotor (66dB)

type Blue Star Basic

artikelnummer 01893800 (E) 01893900 (B)

werkbreedte 500 mm

borstel breedte 1x19 inch

aantal borstels 1 stuk

borstel motor 24 V

borsteldruk 35 kg

zuigmotor 450 W extra stil

zuigmond breedte 760 mm

aandrijving borstel ondersteund

inhoud vuilwatertank 42 liter

inhoud shoonwatertank 42 liter

voltage 24 Volt

aantal m2 per uur 1650

kleur blauw/grijs

www.exclusiva.nl

Schaafstraat 17-21 | 1021 KD Amsterdam | T 088 435 6666
Bohemenstrat 1A | 8028 SB Zwolle | T 088 435 6677



De premium handschoen beschikt over de kwaliteiten van de soft nitril 
handschoen en is in een zwaardere kwaliteit uitgevoerd.

Zachte comfortabele handschoen van extra zware kwaliteit nitril• 
Superieure lekbestendigheid • 
Hoog beschermingsniveau, ook met besmettelijk materiaal • 
Exclusieve unieke uitstraling • 
Getest conform EN 455, EN 420 en EN374• 

Deze handschoen is langer dan normaal en heeft een uitzonderlijke 
dikte, ontwikkeld voor gebruikers die hoge eisen stellen aan veiligheid.

Zachte comfortabele handschoen met een extra lange manchet• 
Geschikt voor highrisk toepassingen, ook met besmettelijk materiaal • 
Extra zware kwaliteit • 
Superieure lekbestendigheid • 
Goed inzetbaar als single-use huishoudhandschoen• 
Getest conform EN 455, EN 420 en EN374 • 

Soft nitril van Patron voelt zacht aan, wat de handschoen bijzonder 
comfortabel maakt. Bestand tegen olie, vetten, vele chemicaliën en 
sterke mechanische belastingen.

Stevige en zachte handschoen • 
Getest conform EN 455, EN 420 en EN374• 
Zeer goede lekbestendigheid • 
Geschikt voor high-risk toepassingen inclusief besmettelijk materiaal• 

Handschoen Vinyl (on)gepoederd

Handschoen Soft Nitril (on)gepoederd

Handschoen Soft Nitril Premium

Handschoen Soft Nitril Premium x-long

Handschoen Latex (on)gepoederd

Doorontwikkelde vinyl onderzoekshandschoen van bovengemiddeld 
stevige kwaliteit. Deze handschoen heeft een verbeterde treksterkte 
waardoor hij minder snel scheurt.

Economische oplossing voor uw low-risk toepassing • 
Getest conform EN 455, EN 420• 

Patron latex handschoenen hebben een zeer hoge ondoorlaatbaarheid 
en uitrekbaarheid en een uitstekende tastgevoeligheid.

Voelt aan als een tweede huid • 
Hoog beschermingsniveau en lekbestendigheid• 
Geschikt voor situaties met besmettelijk materiaal • 
Getest conform EN 455, EN 420• 

www.patronsafety.com

Distributeur:
Exclusiva BV | Amsterdam | T 088 435 6666 | www.exclusiva.nl www.patronsafety.com

Productblad 
Disposable Handschoen Soft Nitril Premium
Extra Long

Technische gegevens

Materiaal Nitril 7 mils, ongepoederd, blauw, vrij van latex proteïnen

Pasvorm / lengte Tweehandig / 300 mm

Treksterkte Voor veroudering: mediaan/min 6,0 N Na veroudering: mediaan/min 6,0 N

Reksterkte Voor veroudering: min. 500% Na veroudering: min. 400%

Trekweerstand Voor veroudering: min. 14 Mpa Na veroudering: min. 14 Mpa

Verpakking 50 per pak, 10 pakken per doos (500 st.)

Bewaaradvies Droog en koel bewaren, geopende verpakkingen beschermen tegen direcht zonlicht en neon 
licht.

Kwaliteit / certificaten

Chemische bestendigheid

Hexane Class 6 Ethylene Glycol Class 6

Sod Hydrox. 40% Class 6 Acetic Acid Class 6

Formic Acid 10% Class 5 Ferric Chloride Class 6

Boric Acid sat. Class 6 Citric Acid Class 6

Formaldehyde Sol. 4% Class 6 n_Heptane Class 2

Hydrochloric Acid 20% Class 6 Isopropyl Alcohol Class 2

Nitric Acid 10% Class 6 Ammonia Hydroxide Class 1

Artikelnummers

M 01337500 L 01337510 XL 01337520 XXL 01337530

PORTFOLIO
Patron Safety
Ontwikkeling en vormgeving 
van een nieuw merk voor dis-
posable persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, te beginnen 
met handschoenen.

#TAGS
naamgeving 
logo design
verpakkingen
productsheets
brochures
productfotografie



www.lucosskincare.com NL-1

LUCOS CLEAN PAINT
Handreinigingspasta met schuurkorrel voor speciale, hardnekkige vervuilingen.

Beschrijving

LUCOS CLEAN PAINT is een licht beige, half 
vloeibare speciale handreinigingspasta met schuur-
middel en di-basische esters als huidvriendelijk 
oplosmiddel. Het product is aangepast aan de pH 
graad van de menselijke huid en bevat geen zeep. 
Met parfum.

Toepassingsgebied

LUCOS CLEAN PAINT is geschikt voor het ver-
wijderen van sterk klevende, hardnekkige vervui-
ling zoals lakken, vernis, harsen, kleefstoffen of bi-
tumen.

Eigenschappen en voordelen

Eigenschap Voordeel

Met huidvriendelijk oplosmiddel op basis van 
esters

Uitstekende reinigende werking gecombineerd met een goede  -
huidverdraagzaamheid.

Geringe hoeveelheid water Doeltreffende reiniging met slechts een beperkte hoeveelheid  -
product.

PH-huidneutraal Aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van menselijke huid. -
Zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel die onder  -
andere tot taak heeft de huid te beschermen tegen infecties door 
bacteriën of schimmels.

Zeepvrij Voorkomt het zwellen van de huid en huidirritaties. -

Zonder siliconen Heeft geen invloed op lakken van oppervlakken. -
Kan bij veel productieprocessen worden ingezet. -

In diverse gebruiksvriendelijke verpakkingen 
leverbaar

Naar keuze te gebruiken in softfles voor gesloten dispensersysteem  -
met aangepaste dosering of in verplaatsbare tubes.

HUIDrEINIGING

Productinformatie LUCOS CLEAN PAINT

PROTECT
oil&paint
Huidbeschermer tegen sterk klevende 
en niet in water oplosbare stoffen.
Vergemakkelijkt de reiniging.

Skin protection cream against highly 
adhesive and water insoluble substances.
Facilitates skin cleansing.

Lucos Protect Oil & Paint beschermt de huid 
tegen sterk klevende en niet in water oplosbare 
stoffen zoals olie, lak, grafiet, roet, vetten, 
kleefstoffen, harsen, en vergemakkelijkt het 
reinigen van de huid. Bevat geen siliconen. 
Breng aan op de rug van een droge, schone 
hand. Verspreid vervolgens over de handen, 
tussen de vingers, het nagelbed, de vingertop-
pen en indien nodig, onder de nagels.
EN Skin protection cream against highly adhesive and 
water insoluble substances. Makes it easier to clean the 
skin. Silicone-free.

FR Crème de protection cutanée contre les substances 
adhérentes et non miscibles à l’eau. Facilite le nettoyage. 
Sans silicones.

DE Hautschützende Creme gegen stark klebende und 
nicht wasserlöslichen Stoffe. Vereinfacht die Reinigung 
der Haut. Silikonfrei.

INGREDIENTS: AQUA, TALC, SORBITOL, SODIUM 
COCOYL ISETHIONATE, GLYCERYL STEARATE SE, 
SILICA, BENTONITE, PHENOXYETHANOL, 
CETEARETH-12, OLEIC ACID, CELLULOSE GUM, 
CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC 
ACID, POTASSIUM HYDROXIDE, XANTHAN GUM, 
PARFUM.

art.nr. 00343100
LUCOS SKINCARE  

Schaafstraat 21 • NL-1021 KD Amsterdam
www.lucosskincare.com

Made in Germany

Template tube 100 ml

Text and backgrounds (w118 x h108 mm)

Background graphics/color only (w124,2 x h127 mm)

Bleed

Side centerFront centerSide center Back center

PORTFOLIO
Lucos Skincare 
Ontwikkeling en vormgeving 
van een nieuw merk voor huid-
zorgproducten met de industrie 
als eerste doelgroep.

#TAGS
naamgeving
logo design
verpakkingen
productsheets
brochures
website
productfotografie



PORTFOLIO
Innovita
Ontwikkeling van een huisstijl 
voor een adviesbureau. Inclu-
sief een online productkiezer.

#TAGS
logo design
webdesign
templates voor Power Point
productfotografie



PORTFOLIO
GluGreen
Ontwikkeling van een logo, 
vormgeving van de website en 
fotografie van de producten en 
het productieproces.

#TAGS
logo design
customizing Wordpress template
templates voor Power Point
fotografie



Ontwerp logo Verboon Oogadviseur
Purple: C-79% M-100% Y-0% K-15%
Black: K-85,1% (letters) K-100% (lijn)

Schematische weergave verhoudingen logo Verboon Oogadviseur

PORTFOLIO
Divers
Ontwikkeling van diverse 
logo’s met huisstijldrukwerk 
en/of webdesign.

#TAGS
logo design
customizing Wordpress template
templates voor Power Point
fotografie



STALLER SATTEL / DEFEREGGENTAL / AUSTRIA

PORTFOLIO
Fotografie
Diverse fotografie voor brede 
toepassingen zoals brochures, 
websites en shops, banners, 
portfolio’s  en vrij werk.

#TAGS
portret 
product
architectuur
natuur


