
Veiligheidssignalisatie
Veiligheidspictogrammen ter plaatse 

printen: de voordelen
U heeft besloten dat het tijd is voor actie en wilt een veilige en efficiëntere 
werkplaats creëren met meer visuele markeringen. Dan kunt u kiezen uit 
twee labelingopties: ter plaatse/doe-het-zelf (DIY) printen of voorbedrukte 
labels en pictogrammen bestellen.

Wat is het verschil tussen deze twee opties op het gebied van tijd?

Doe-het-zelf-
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Voorbedrukte 
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U hebt een 
identificatielabel nodig.
U stapt naar uw printer, kiest 
een materiaal, creëert het 
label via een eenvoudige 
gebruikersinterface, print het  
en brengt het aan.

U hebt een 
identificatielabel nodig.
U onderzoekt wat te 
bestellen en waar.

U beslist om de bestelling 
te plaatsen, wat tijd kost 
omdat u alle nodige 
informatie moet opgeven.

Het wachten begint.

Er gebeurt bijna een ongeluk 
omdat het label dat u nodig 
had niet op zijn plaats hing 
om werknemers over het 
gevaar te informeren.

U wacht op de levering van 
het label.

... u wacht nog steeds.

Het label is aangekomen!
U hangt het op zijn plaats en
u komt tot de conclusie 
dat u er nog enkele kunt 
gebruiken. Terug naar af!

U print meer als u uw 
bedrijf veiliger en efficiënter 

wilt maken.

De keuze is eenvoudig!

Veiligheidspictogrammen ter plaatse 
printen bespaart u niet alleen tijd, 
het is ook ...

Handig
U kunt labels maken op basis van sjablonen en een 
groot aantal labelmaterialen gebruiken. Bovendien kunt 
u met uw eigen printer uw projecten spreiden zoals u 
dat wenst.

Aanpasbaar
U kunt kiezen voor meerdere 
talen, consistente boodschappen 
en instructies die uw werknemers 
begrijpen.

Creëer opvallende pictogrammen en labels 
in alle mogelijke kleuren en vormen, waar en 
wanneer u wilt. 

Bekijk de video en vraag uw brochure aan:
www.bradyeurope.com/diy
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