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De schoolomgeving als veilige
haven: Julie verzet de bakens!
De school is de plek waar onze kinderen
het grootste deel van hun leventje vertoeven. Die omgeving moet prikkelend
zijn; Ze moet de ontwikkelingskansen
optimaal bewaken en zelfs versterken
in ideale omstandigheden. Veiligheid is
hierbij van cruciaal belang en veiligheidssignalisatie een weldoordachte
evenwichtsoefening. Deze signalisatie
moet in het oog springen en tegelijk
bijdragen tot een frisse, zelfs speelse,
schoolomgeving. Te dreigende borden
en objecten vergroten het onveiligheidsgevoel, toch is het zaak om te zorgen
voor visuele prikkels die kinderen én volwassenen bewust maken van risico’s en
aandachtspunten. Het Julie straatmeubilair doet dit speels en fris, maar vooral
overduidelijk en ondubbelzinnig.

Herkenbaar, speels, veilig

Julie accentpaal

Julie anti-parkeerpaal / beugel

Al ruim 10 jaar loodsen de Julie verkeersborden en -objecten de Nederlandse jeugd
doorheen hun veilige schoolhaven. De
herkenbare en kleurrijke referentiepunten zijn standaard geworden in een
voortdurend groeiend aantal gemeenten.

De dagelijkse toestroom van overenthousiaste schoolgaande kinderen; het blijft een vrolijk en aandoenlijk
schouwspel. De Julie accentpalen wijzen kinderen én
bestuurders speels op belangrijke referentiepunten waar
ze even moeten stoppen of extra alert moeten zijn.

Ouders willen hun kind steeds zo dicht mogelijk bij de
schoolpoort afzetten. Het soms over-assertief opeisen van
zo’n ideale kiss and ride plek, is een strijdperk waarin menig ouder zich, al dan niet lichtjes schuldbewust, begeeft.
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De iconische Julie accentpaal met opgestoken hand is
hierbij niet toevallig een alom gekende referentie. Is een
kordate aanpak wenselijk en zelfs nodig? Dan houdt een
welwillende, maar onverzettelijke slagboom het jonge
geweld moeiteloos in bedwang.

In een minutieus uitgekiend parkeerbeleid en mobiliteitsplan, zijn de kleurrijke Julie anti-parkeerpalen en beugels
simpelweg onmisbaar. Zonder wrevel op te wekken maken
ze perfect duidelijk waar bestuurders mogen stilstaan.
Zo bereikt iedereen vrij van frustratie en vooral: veilig,
de schoolpoort.

Julie draaihek / hoekbeugel

Julie zitbank

Julie afvalbak

De zwerm van schoolgaande jeugd en bestuurders is
gebaat bij signalisatie om exact te weten waar iedereen
zich mag verplaatsen. Zichtbaarheid alleen is uiteraard
niet altijd voldoende.

Veiligheid staat ten dienste van comfort en omgekeerd.
Daarom zijn ook de Julie zitbanken ontworpen met een
ingenieus design, zodat ze ergonomisch en uiterst zichtbaar dienst doen als veilige én comfortabele rustplekken.

Rondslingerend afval is een nachtmerrie voor iedereen die
met veiligheid begaan is. Kinderen kunnen erover vallen,
zich snijden, uitschuiven… Bovendien werkt een onverzorgde schoolomgeving allerminst stimulerend voor het
aankweken van de nodige verantwoordelijkheidszin.

Met de Julie draai- en hoekbeugels verlos je iedere
betrokkene van alle mogelijke twijfel. Ze bakenen zonneklaar af waar voetgangers en bestuurders zich mogen
begeven. Ook hier gebeurt dit alweer met de typische,
vrolijk kordate Julie-flair.

Kinderen moeten tijdens de pauzes weer helemaal
kunnen opladen om hun ontwikkeling optimaal verder
te zetten. Hun belangrijke soft skills worden alvast
gestimuleerd door de uitnodigende, stimulerende en
zorgzame kleurenpracht van de Julie zitbanken.

Met de Julie afvalbakken geeft ieder kind (en iedere
volwassene) met plezier het juiste voorbeeld. Deze bonte
bakken zuigen de aandacht en daarbij ook het afval,
zodat de omgeving stimulerend, rein en fris blijft.
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