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Ondernemers kiezen in tweede golf voor duurzame bescherming tegen Covid-19  
 
Coram ziet een stijgende vraag naar de verder uitgebreide Sealskin Connect schermen 
 
Zaltbommel, november 2020 – In het voorjaar introduceerde sanitairmerk Sealskin een 
duurzame en stijlvolle serie spatschermen. Nu duidelijk is dat de dreiging nog enige tijd onder 
ons blijft, merkt het bedrijf een groeiende vraag naar deze duurzame bescherming. Waar 
eerder dit jaar nog voor een oplossing voor de korte termijn werd gekozen, kiezen 
ondernemers nu vaker voor een solide oplossing. Uit de eerste golf is geleerd dat er 
maatwerk nodig is. Sealskin heeft de productie daar nu specifiek op ingericht en ook de 
collectie verder uitgebreid met praktische klemschermen, voor het eenvoudig verplaatsen 
ervan. Met de uitgebreide Sealskin Connect serie, wordt een passende, langdurige 
schermoplossing geboden voor de balie, voor op kantoor, voor overlegsituaties en de horeca. 
 
De kennis binnen het bedrijf op het gebied van doucheschermen, hygiëne, kwaliteit en 
montagegemak wordt ingezet om professionele en kwalitatieve spatschermen te maken. 
Hierdoor kunnen mensen blijven samenkomen én het coronavirus op afstand houden. “In het 
voorjaar hebben veel ondernemers geïmproviseerd om klanten en medewerkers te 
beschermen. Nu blijkt dat Covid-19 nog een tijd onder ons zal blijven, wordt er steeds vaker 
gekozen voor een duurzame, stijlvolle oplossing, ”aldus Marketing Manager Dirk Kuijpers van 
Coram Benelux. 
 
Nu ook klemschermen en maatwerk mogelijk 
De ervaring en kennis uit de eerste golf heeft Coram ingezet voor het optimaliseren van het 
Sealskin Connect assortiment. Dirk Kuijpers: “Er was in het voorjaar snel een goed product 
nodig om bescherming te bieden aan klant en medewerker. Al vrij snel merkten wij dat er 
vaak maatwerk nodig is. Daar hebben we nu onze productie op ingericht. Daarnaast blijkt er 
behoefte aan een scherm dat gemakkelijk te bevestigen is met een klem, waardoor je het ook 
net zo makkelijk weer kunt verplaatsen. Van deze klemschermen bieden we nu verschillende 
varianten aan.” 
 
Duurzame materialen en eenvoudig schoon te maken 
Voor alle Sealskin Connect schermen geldt dat deze vervaardigd zijn met dezelfde, niet 
brandbare, materialen en over hetzelfde hoge afwerkingsniveau beschikken als de bewezen 
Sealskin doucheschermen. Het 6 MM transparante veiligheidsglas is gevat in een aluminium 
kader. Daarmee is een duurzame kwaliteit verzekerd en bieden de schermen maximale 
hygiëne en bescherming. Een bijkomend praktisch voordeel is het schoonmaakgemak van de 
schermen. Bovendien is het materiaal aanzienlijk minder krasgevoelig dan de alternatieve 
kunststofoplossingen. Coram biedt met Sealskin Connect een uiterst stijlvolle oplossing voor 
de lange termijn. 
 
Meer informatie is te vinden op: www.sealskin.com/connect 



 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over Sealskin en/of het aanvragen van beeldmateriaal, kunt u contact 
opnemen met MIES PR. Michelle de Ruiter, Email: michelle@miespr.nl of tel. +31 (0)6-457 
404 65. Voor meer informatie over Sealskin Connect kunt u contact opnemen met Dirk 
Kuijpers, Marketing Manager Coram Benelux, Email: dirk.kuijpers@coram.eu, tel. +31(0)416 
672 672. 
. 
 
Downloadlink voor tekst en Hi-res beelden: 
https://www.miespr.nl/download-sealskin-ondernemers-kiezen-in-tweede-golf-voor-
duurzame-bescherming-tegen-covid-19/ 
 
Over Coram 
Sealskin focust zich op douches en accessoires voor in de badkamer en is een merk van Coram. Coram 
is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van kwalitatieve badkamerproducten, 
die eenvoudig te installeren zijn. Naast Sealskin vallen ook de merken Tiger, Geesa en Impey onder 
Coram. Coram streeft naar een marktpositie in de top tien van grootste spelers in Europa op basis van 
deze sterke merken, innovatief design en een intensieve samenwerking met business partners. Coram 
is eigendom van een Nederlandse familie. Het hoofdkantoor van Coram is gevestigd in Zaltbommel, 
Nederland. www.coram.eu  


