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COVID-19 Identificatie- en veiligheidsoplossingen
Veiligheidssignalisatie
Waarschuw bezoekers en personeel voor mogelijke risico’s met onze waarschuwingspictogrammen.

M011-NL

M016

PIC905-NL

Te gebruiken als vloerpictogrammen 
of aan de muur

PIC 916 PIC 913 PIC 914

M011

PIC905 PIC 926

Heeft u een betrouwbaar, gepersonaliseerd pictogram nodig om specifieke COVID-19 maatregelen duidelijk te communiceren? 
Contacteer ons! Van het materiaal tot de grootte, de vorm en het symbool: alles kan gepersonaliseerd worden.

Informeer burgers en bezoekers op een duidelijke manier 
over COVID-19 veiligheidsmaatregelen. Gebruik een groot 
en betrouwbaar infobord voor buitengebruik dat zonlicht, 
hitte en wrijving kan weerstaan.

Ons ToughBoard (B-7659) voldoet aan Europese en 
internationale standaarden.

Ter plaatse bedrukbaar
Met behulp van de Brady Workstation-apps en een Brady-printer kunt u ter plaatse ISO 7010-veiligheidspictogrammen 
printen. Met Brady Workstation kunt u veiligheidspictogrammen ontwerpen met gepersonaliseerde waarschuwingen, 
of combinaties van officiële ISO 7010- 
pictogrammen. Met een Brady-printer en enkele duurzame labelmaterialen kunt u zelf elk ISO-pictogram afdrukken of 
ontwerpen in Brady Workstation waar en wanneer u dit nodig heeft.

307613

PIC 923-NL

Gebruik afwisselend de borden 
‘verboden te zitten’ en ‘zitten 
toegestaan’ op banken en 
andere zitjes. De borden 
kunnen gemakkelijk 
worden verwijderd zonder 
lijmresten achter te laten 
eens ze niet langer nodig 
zijn.

PIC 925 / P018 PIC 918 / PIC 917

COVID-19 Cleaning Compliance-kit

Er zijn verschillende Covid19 veiligheidsidentificatiekits verkrijgbaar.

Toiletten Receptie Auditorium Restaurant Lift

306817 306811 306805 306823

UPDATE

beschikbaar in Nederlands op aanvraag

Chris
GSH stempel
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Desinfecterende handspray, maskers en schermen

Zoneafbakening

Voordelige tape
(B-726)
Met een lager hechtingsvermogen 
en duurzaamheid wordt deze 
voordelige tape aanbevolen 
voor korte termijn toepassingen. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Goede tape
GuideStripe (B-3)
Deze duurzame, flexibele vloertape 
is ontworpen voor tijdelijke binnen-
toepassingen met regelmatig 
voetverkeer, zodat u deze niet vaak 
opnieuw hoeft aan te brengen.

Betere tape
ToughStripe (B-514)
Deze uiterst personaliseerbare 
tape is ontworpen voor langer 
gebruik. Hij is ideaal voor zones 
met veel voetverkeer en licht 
industrieel verkeer op verschillende 
oppervlakken.

Beste tape
ToughStripe Max (B-543)
Met een superieur 
hechtingsvermogen en duurzaamheid 
is deze vloertape ontworpen voor 
de moeilijkste toepassingen met 
intensief voetverkeer en circulatie van 
industriële voertuigen.

Een oplossing voor alle verkeersniveaus

*Niet beschikbaar in Nederland.

Slide-in borden voor bevestiging 
op waarschuwingspaaltjes

Vloerpictogrammen en -pijlen
Communiceer duidelijk over social distancing op een groot aantal 
industrie- en winkelvloeren.

PIC 906 PIC 907

306829

PIC 908 PIC 909 PIC 910 PIC 911

PIC 912-BL PIC 912-GN PIC 912-YL

STN 230 PIC 209 PIC 651

PIC 924-NL

307090* Handenvrije deuropener
307664

Wegwerp masker 307091 Plexiglas schermen
307632 & 307633

Herbruikbaar masker 307693

Chris
Geplaatste afbeelding


