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Veiligheidspictogrammen zĳn een ideale oplossing om snel belangrĳke 

informatie te communiceren op de werkvloer. Ze helpen bedrĳven conform 

te zĳn aan wettelĳke vereisten en, nog belangrĳker, ze helpen levens redden.

Een eenvoudig veiligheidspictogram kan dure ongevallen op het werk 

voorkomen, op voorwaarde dat het goed zichtbaar aangebracht is, 

de aandacht trekt en makkelĳk 

te begrĳpen is. Om de impact 

van veiligheidspictogrammen 

te maximaliseren en ze op 

internationaal niveau begrĳpelĳk 

te maken, heeft de Internationale 

Organisatie voor Standaardisatie 

(ISO) de ISO 7010-norm 

gecreëerd. Om die reden zĳn alle 

veiligheidspictogrammen in deze 

gids ISO 7010-conform en is het 

raadzaam om aan deze norm 

te voldoen telkens wanneer een 

nieuwe site operationeel wordt of bĳ 

vervanging van oude en vervaagde 

veiligheidspictogrammen.
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ISO 7010 schrĳft het gebruik van veiligheidspictogrammen voor met het 

oog op ongevallenpreventie, bescherming tegen brand, informatie over 

gezondheidsrisico's en evacuatie in noodsituaties.

Het doel van de ISO 7010-norm is de invoering van een wereldwĳd erkende 

reeks veiligheidspictogrammen. Veel van deze pictogrammen zĳn algemeen 

bekend aangezien de ISO-norm op basis van bestaande, specifieke 

nationale normen werd opgesteld. Andere pictogrammen daarentegen 

zĳn nieuw en werden door de nationale standaardisatiecommissies in de 

Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) goedgekeurd.

ISO 7010 is een norm, geen wet; in het algemeen zĳn bedrĳven niet verplicht 

om ISO 7010-veiligheidspictogrammen te gebruiken in hun werkplaatsen. 

De nationale wetgeving kan echter wel naar de ISO 7010-norm verwĳzen, 

en in dat geval zĳn ISO 7010-veiligheidspictogrammen wel verplicht (dat is 

bĳvoorbeeld zo in Frankrĳk). 

Daarom raden overheidsinstanties in diverse landen bedrĳven al aan om 

wanneer nieuwe sites van veiligheidspictogrammen moeten voorzien

worden

wanneer oude of vervaagde veiligheidspictogrammen vervangen moeten

worden

Het belang van ISO 7010

Regelgeving

Specificaties
Normen

Richtlĳnen

Conformiteit
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Overige pictogrammen

ISO 7010-conforme pictogrammen kunnen op basis van specifieke 

combinaties van vormen en kleuren ingedeeld worden in vĳf categorieën: 

verbodspictogrammen

gebodspictogrammen

waarschuwingspictogrammen

brandbestrĳdingspictogrammen

evacuatie- en reddingspictogrammen

Alle ISO 7010-conforme pictogrammen in deze gids worden per categorie 

volgens vorm en kleur vermeld.

5 categorieën van ISO 7010- 
-veiligheidspictogrammen

veiligheidspictogrammen zĳn er specifieke regelgevingen voor:

CLP/GHS-pictogrammen voor leidingen en containers met chemische

stoffen en mengsels

signalisatie voor gebruik in specifieke industrieën en situaties, zoals

maritieme omgevingen en veiligheid op het water

veiligheidssignalisatie voor de elektrische markt

lean-signalisatie bedoeld om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen

GHS0
1

GHS0
2

GHS0
3

GHS0
4

GHS0
7

GHS0
9

GHS0
8

GHS0
5

GHS0
6
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Verbodspictogrammen worden gebruikt om aan personeel en bezoekers aan 

te geven wanneer bepaalde gedragingen of handelingen niet toegestaan zĳn.

ISO 7010-conforme verbodspictogrammen bestaan altĳd uit een rode 

cirkel en een rode diagonale lĳn op een witte achtergrond met een zwart 

standaard pictogram.

Bekende pictogrammen zĳn: Roken verboden, Fotograferen verboden,  

conforme pictogrammen verkrĳgbaar, alsook andere pictogrammen die aan 

oudere, niet-internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de verbodspictogrammen 

in uw bedrĳf ISO 7010-conform zĳn.

Bĳ ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële 

ISO 7010-nummer.

Verbodspictogrammen
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Verbodspictogrammen

Verbodsteken* 
P001

Aanraken verboden 
P010

Roken verboden 
P002

Verboden met 
water te blussen 

P011

Vuur, open vlam 
en roken verboden 

P003

Geen zware last plaatsen 
P012

Verboden voor 
voetgangers 

P004

Draagbare telefoon 
verboden 

P013

Geen drinkwater 
P005

Verboden voor personen 
met metalen implantaat 

P014

Heftrucks verboden 
P006

Verboden in vergaarbak 
te grĳpen 

P015

Verbod voor personen 
met pacemaker 

P007

Niet besproeien 
met water 

P016

Kleine metalen 
voorwerpen verboden 

P008

Duwen verboden 
P017

Klimmen verboden 
P009

* Mag alleen gebruikt worden met bĳgaande verbodstekst

Verboden te zitten 
P018



12 13

Verbodspictogrammen

Verboden het oppervlak 
te betreden 

P019

Dragen van 
handschoenen verboden 

P028

Verboden de lift te 
gebruiken bĳ brand 

P020

Fotograferen 
verboden 

P029

Dieren verboden 
P021

Verboden om knopen 
te maken 

P030

Eten en drinken 
verboden 

P022

Niet schakelen 
P031

Neerzetten of 
opslaan verboden 

P023

Verboden slĳpschĳf 
te gebruiken 

P032

Betreden van ruimte 
verboden 

P024

Verboden nat 
te slĳpen 

P033

Verboden een 
onafgewerkte stelling 

te gebruiken 
P025

Verboden met 
de hand te slĳpen 

P034

Verboden om deze artikels 
onder douche  

of in bad te gebruiken 
P026

Geen schoenen met 
metalen noppen dragen 

P035

Personenvervoer 
verboden 

P027

Kinderen 
niet toegestaan 

P036
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Verbodspictogrammen

Het sleepspoor 
niet verlaten 

P037

Niet schommelen 
met het stoeltje 

P038

Ontsteken van 
vuurwerk verboden 

P040

Tegenaan leunen 
verboden 

P041

Verboden voor 
zwangere vrouwen 

P042

Gebruik van slimme brillen 
verboden 

P044

Armen en benen binnen 
de slee houden 

P046

Verboden voor dronken 
personen 

P043

Verboden tegen de slee 
te botsen 

P047

Verboden te lopen 
P048

Verboden te zwemmen 
P049

Verboden te snorkelen 
P050

Verboden te 
diepzeeduiken 

P051

Verboden te duiken 
P052

Verboden te zeilen 
P053

Verboden te windsurfen 
P054

Handmatig aangedreven 
vaartuigen verboden 

P055

Mechanisch 
aangedreven vaartuigen 

verboden 
P056
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Verbodspictogrammen

Waterscooters 
verbodenn 

P057

Geen voortgetrokken 
wateractiviteiten  

P058

Verboden te surfen 
P059

Buitenschoenen 
verboden 

P060

Verboden in het water 
te springen 

P061

Verboden te bodyboarden 
P063

Verboden te surfen tussen 
de rood-gele vlaggen 

P064

Verboden in het water 
te duwen 

P062

Verboden te kitesurfen 
P065

Verboden te parasailen 
P066

Verboden te strandzeilen 
P067
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Gebodspictogrammen

Gebodspictogrammen worden gebruikt om aan te geven dat bepaalde 

handelingen moeten worden uitgevoerd.

ISO 7010-conforme gebodspictogrammen bestaan altĳd uit een witte cirkel 

op een blauwe achtergrond met een wit standaard pictogram.

Bekende pictogrammen zĳn: Oogbescherming verplicht, Gehoorbescherming 

verplicht, Veiligheidshandschoenen verplicht en Masker dragen verplicht. 

andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de gebodspictogrammen 

in uw bedrĳf ISO 7010-conform zĳn.

Bĳ ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële 

ISO 7010-nummer.
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Gebodspictogrammen

Algemeen gebod 
M001*

Beschermkledĳ verplicht 
M010

Gebruiksaanwĳzing 
in acht nemen 

M002

Handen wassen verplicht 
M011

Gehoorbescherming 
verplicht 

M003

Hand aan de 
reling verplicht 

M012

Oogbescherming 
verplicht 

M004

Gelaatsbescherming 
verplicht 

M013

Aarding verplicht 
M005

Veiligheidshelm verplicht 
M014

Voor het openen stekker 
uit stopcontact trekken 

M006

Veiligheidsjas met 
verhoogde zichtbaarheid 

verplicht 
M015

Dragen van opaak 
bril verplicht 

M007

(Lichte) ademhalings- 
bescherming verplicht 

M016

Veiligheidsschoenen 
verplicht 

M008

Ademhalings- 
bescherming 

verplicht 
M017

Veiligheidshandschoenen 
verplicht 

M009

Individueel 
veiligheidsharnas 

verplicht 
M018

* Mag alleen gebruikt worden met bĳgaande gebodstekst
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Gebodspictogrammen

Lasmasker verplicht 
M019

Gesloten houden 
M028

Veiligheidsriem verplicht 
M020

Geluidssignaal geven 
M029

Vrĳschakelen voor 
onderhoud of herstelling 

M021

Gebruik de vuilnisbak 
M030

Gebruik beschermende 
crème 
M022

Gebruik de verstelbare 
kap van de tafelzaag 

M031

Oversteekplaats 
gebruiken 

M023

Antistatische schoenen 
verplicht 

M032

Verplichte doorgang 
voetgangers 

M024

Sluit de veiligheidsbeugel 
van stoeltjeslift 

M033

Oogbescherming voor 
kinderen verplicht 

M025

Open de veiligheidsbeugel 
van stoeltjeslift 

M034

Beschermschort verplicht 
M026

Verlaat het sleepspoor 
onmiddellĳk bĳ een val  

M035

Bescherming controleren  
M027

Til skipunten op 
M036
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Gebodspictogrammen

Luiken sluiten en 
beveiligen 

M037

Gasflessen vastmaken 
M046

Motor starten 
M038

Gebruik autonoom 
ademhalingstoestel 

M047

Reddingsboot te water 
laten 
M039

Gebruik de gasdetector 
M048

Reddingsvlot te 
water laten 

M040

Draag beschermende 
rollersportuitrusting 

M049

Reddingsboot te 
water laten 

M041

Haken lossen 
M042

Sprinklers starten 
M043

Luchttoevoer starten 
M044

Bevestigingskoorden 
lossen 
M045

Links uit de slee stappen 
M050

Reddingsvest verplicht 
M053

Rechts uit de slee stappen 
M051

Houd kinderen in en rond 
het water altĳd onder 

toezicht 
M054

Afstand houden 
M052
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Waarschuwings- 

pictogrammen
Waarschuwingspictogrammen worden gebruikt om bezoekers en personeel 

te waarschuwen voor mogelĳke risico's.

ISO 7010-conforme waarschuwingspictogrammen bestaan altĳd uit 

een zwarte driehoek op een gele achtergrond met een zwart standaard 

pictogram.

Bekende pictogrammen zĳn: Algemeen gevarensymbool, Transportvoertuigen, 

Glad oppervlak en Giftige stoffen. Er zĳn nog veel meer ISO 7010-conforme 

pictogrammen verkrĳgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-

internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de waarschuwings- 

pictogrammen in uw bedrĳf ISO 7010-conform zĳn.

Bĳ ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële 

ISO 7010-nummer.
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Waarschuwingspictogrammen

Waarschuwing 
W001*

Lage temperaturen 
W010

Explosieve stoffen 
W002

Glad oppervlak 
W011

Radioactieve stoffen 
W003

Gevaarlĳke elektrische 
spanning 

W012

Laserstraal 
W004

Waakhond 
W013

Niet-ioniserende straling 
W005

Transportvoertuigen 
W014

Sterk magnetisch veld 
W006 

Hangende last 
W015

Struikelgevaar 
W007

Giftige stoffen 
W016

Vallen door 
hoogteverschil 

W008

Warm oppervlak 
W017

Biologisch 
besmettingsgevaar 

W009

Automatisch startende 
machine 

W018

* Mag alleen gebruikt worden met bĳgaande waarschuwingstekst
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Waarschuwingspictogrammen

Knellingsgevaaar 
W019

Oxiderende stoffen 
W028

Laaghangende obstakels 
– stootgevaar 

W020

Gashouders onder druk 
W029

Ontvlambare stoffen 
W021

Handverbrĳzeling 
tussen buigbank 

W030

Gevaar voor scherpe 
elementen 

W022

Handverbrĳzeling tussen 
buigbank en materiaal 

W031

Bĳtende stoffen 
W023

Snel bewegend 
werkstuk in de buigbank 

W032

Verwondingen aan de 
hand 
W024

Prikkeldraad 
W033

Roterende onderdelen 
W025

Stier 
W034

Gevaren door laden van 
accu's 
W026

Vallende voorwerpen 
W035

Optische straling 
W027

Instortingsgevaar dak 
W036
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Waarschuwingspictogrammen

Op afstand 
bediende machine 

W037

Plots hard geluid 
W038

Vallend ĳs 
W039

Daklawine 
W040

Verstikkende atmosfeer 
W041

Waarschuwing - 
Vlamboog 

W042

Waarschuwing  
– Watersurfgebied 

W046

Waarschuwing  
– Diep water

W047

Waarschuwing  
– Ondiep water 

W048

Waarschuwing  
– Objecten onder water 

W049

Waarschuwing – Plotse 
daling naar dieper water 

W050

Waarschuwing  
– Onbeschermde randen 

W051

Waarschuwing – Dun ĳs 
W043

Waarschuwing  
– Onstabiele klifrand 

W052

Waarschuwing – 
Botenhelling 

W044

Waarschuwing  
– Onstabiele klif

W053

Waarschuwing – Zone 
voor voortgetrokken 

wateractiviteiten 
W045

Waarschuwing  
– Haaien

W054
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Waarschuwingspictogrammen

Waarschuwing 
– Rioolwatermonding 

W055

Waarschuwing 
– Tsunamigebied

W056

Waarschuwing 
– Sterke stroming 

W057

Waarschuwing 
– Vaargebied 

W058

Waarschuwing 
– Strandzeilen 

W059

Waarschuwing 
– Vloedgevaar

W060

Waarschuwing 
– Sterke wind 

W064

Waarschuwing 
– Hoge golven

W065

Waarschuwing 
– Sterk aflopend strand 

W066

Waarschuwing 
– Krokodillen, alligators 

of kaaimannen 
W067

Waarschuwing 
– Drĳfzand of modder/
diepe modder of slib 

W061

Waarschuwing 
– Kitesurfen 

W062

Waarschuwing 
– Parasailing

W063
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Lichtgevende pictogrammen

Brady biedt alle ISO 7010-conforme 

veiligheidspictogrammen ook aan 

in fotoluminescente materialen. Dit 

betekent dat de pictogrammen 

oplichten in situaties waarbĳ het donker 

wordt, bĳvoorbeeld bĳ brand.

Kleuren en vormen zĳn bĳzonder 

belangrĳk voor signalisatie en 

veiligheid. Specifieke kleuren 

waarschuwen voor onmiddellĳk 

gevaar en activeren de reflex om 

het gevaar te vermĳden. Door een 

kleur en vorm te combineren, kan 

een boodschap overgebracht 

worden. Bĳvoorbeeld: een rode 

cirkel geeft een verbod aan, 

een gele driehoek wĳst op gevaar en een groen vierkant geeft een 

vluchtweg of een eerstehulpmiddel aan. Met het rode vierkant wordt een 

brandbestrĳdingsmiddel aangegeven, en een blauw rond pictogram wordt 

gebruikt om een gebod mee te delen.

Leesafstand voor 
veiligheidspictogrammen

Veiligheidskleuren en -vormen

De grootte van een veiligheids-

pictogram is afhankelĳk van de 

leesafstand. Om zo goed mogelĳk 

aan de Europese richtlĳnen 

te voldoen, kan de afbeelding 

hiernaast als richtlĳn gebruikt 

worden. In geval van onvoldoende 

natuurlĳk licht moeten fotoluminescente pictogrammen gebruikt worden, in 

het bĳzonder om uitgangen en nooduitgangen aan te geven.

Aanwĳzing of 

instructie

Verbod
Brandbestrĳdings- 

materiaal

Opgelet! 

Gevaar!

Evacuatie en 

eerste hulp

Gebod
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Brandbestrĳdings-

pictogrammen
Brandbestrĳdingspictogrammen worden gebruikt om snel nooduitgangen en 

brandbestrĳdingsmiddelen te lokaliseren.

ISO 7010-conforme brandbestrĳdingspictogrammen bestaan altĳd uit een 

wit vierkant op een rode achtergrond met een wit standaard pictogram en 

een aanvullend standaard ‘vlam’-pictogram.

Bekende pictogrammen zĳn: Brandblusapparaat, Brandmelder en 

Brandladder. Er zĳn nog veel meer ISO 7010-conforme pictogrammen 

verkrĳgbaar, alsook andere pictogrammen die aan oudere, niet-internationale 

normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de brandbestrĳdings- 

pictogrammen in uw bedrĳf ISO 7010-conform zĳn.

Bĳ ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële 

ISO 7010-nummer.
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Brandbestrĳdingspictogrammen

Vaste blusbatterĳ 
F008

Mobiele brandblusser 
F009

Blusapparaat 
F001

Draagbare schuimblusser 
F010

Blusslang 
F002

Waternevelblusser 
F011

Brandladder 
F003

Vaste blusinstallatie 
F012

Brandbestrĳdings- 
middelen 

F004

Vaste brandblusfles 
F013

Brandbestrĳdings- 
middelen 

F004B*

Op afstand te activeren 
station 
F014

Brandmelder 
F005

Waterkanon 
F015

Telefoon voor brandalarm 
F006

Branddeken 
F016

Richtingaanwĳzing 
45°/90° (rechts) 
A045R*/A090R*

 ledom nee poraad tem margotcip-400F teh nav eisrev elëicfifo nee si margotcip tiD  *
brandweerhelm dat vaker voorkomt in Frankrĳk.

 nee tem nennuk raam ,nemmargotcip-0107 OSI elëicfifo neeg nĳz R090A ne R540A nelĳp eD  *

Brandwerende deur 
F007
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Evacuatie- en 

reddingspictogrammen
Evacuatie- en reddingspictogrammen worden gebruikt om aan te geven 

waar zich de nooduitgangen en reddingsmiddelen bevinden. 

ISO 7010-conforme evacuatie- en reddingspictogrammen bestaan altĳd 

uit een wit vierkant op een groene achtergrond met een wit standaard 

pictogram.

Bekende pictogrammen zĳn: Defibrillator, Oogdouche, Verzamelplaats 

bĳ evacuatie en diverse nooduitgang-pictogrammen. Er zĳn nog veel 

pictogrammen die aan oudere, niet-internationale normen voldoen.

Op de volgende pagina's kunt u nagaan of de evacuatie- en 

reddingspictogrammen in uw bedrĳf ISO 7010-conform zĳn.

Bĳ ieder pictogram wordt een korte toelichting gegeven, alsook het officiële 

ISO 7010-nummer.
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Evacuatie- en reddingspictogrammen

Nooduitgang (links) 
A0/E001

Nooduitgang (links) 
A315/E001

Richtingaanwĳzing 45° (rechts boven) 
A045*

Nooduitgang (links) 
E001

Richtingaanwĳzing 90° (rechts) 
A090*

Nooduitgang (rechts) 
E002

Nooduitgang (rechts) 
E002/A0

Nooduitgang (links) 
A180/E001

Nooduitgang (rechts) 
E002/A135

Nooduitgang (links) 
A225/E001

Nooduitgang (rechts) 
E002/A180

Nooduitgang (rechts) 
E002/A45

Nooduitgang (links) 
A270/E001

Nooduitgang (rechts) 
E002/A90

Verzamelplaats bĳ 
evacuatie  
A270/E007

 nee tem nennuk raam ,nemmargotcip-0107 OSI elëicfifo neeg nĳz 090A ne 540A nelĳp eD  *
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Evacuatie- en reddingspictogrammen

Telefoon voor 
noodgevallen 

E004

Drinkwater 
E015

Verzamelplaats bĳ 
evacuatie 

E007

Noodvenster met 
vluchtladder 

(links) 
E016

Breken om toegang 
te krĳgen 

E008

Arts 
E009

Evacuatievenster  
E016C*

Automatische externe 
defibrillator 

E010

Evacuatievenster 
E017

Oogdouche 
E011

Draai tegen wĳzerzin 
om te openen 

E018

Veiligheidsdouche 
E012

Draai in wĳzerzin 
om te openen 

E019

Draagberrie 
E013

Noodstop 
E020

Detectiesysteem voor de 
aanwezigheid en oriënta-

tie van kinderstoeltjes 
E014

 kĳtkarp ed sneglov nĳz raam ,nemonegpo mron-OSI ed ni leeicfifo tein nĳz C ne B610E  *

aangepaste versies van het pictogram E016.

Eerste hulp 
E003

Noodvenster met 
vluchtladder (rechts) 

E016B*
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Evacuatie- en reddingspictogrammen

Duw aan de rechterkant 
om deur te openen 

E023

Deur naar links schuiven 
om te openen 

E034

Tĳdelĳke verzamelplaats 
voor evacuatie 

E024

Mes voor overlevingsvlot 
E035

Noodhamer 
E025

Overlevingsboot 
E036

Medische noodtas 
E027

Reddingsboot 
E037

Beademingsapparaat 
E028

Overlevingsvlot 
E038

Ademhalingsapparaat 
voor noodevacuatie 

E029

Overlevingsvlot David 
E039

Algemeen scheepsalarm 
E031

Reddingsboei 
E040

Verzamelplaats 
aan boord 

E032

Deur naar rechts 
schuiven om te openen 

E033

Schuilplaats 
E021

Duw aan de linkerkant 
om deur te openen 

E022
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Evacuatie- en reddingspictogrammen

Reddingsboei met touw 
en licht 

E043

EPIRB 
E052

Reddingsvest 
E044

Inscheepladder 
E053

Reddingsvest voor 
kinderen 

E045

Evacuatieglĳbaan 
E054

Reddingsvest voor 
baby's 
E046

Valpĳp voor 
evacuatie 

E055

Radartransponder 
E047

Overlevingspak 
E056

Noodsignalen 
vuurpĳlen 

E048

Trek aan de linkerkant 
om deur te openen 

E057

Parachutesignalen 
E049

Trek aan de rechterkant 
om deur te openen 

E058

Lĳnwerpapparaat 
E050

Draagbare meldingsradio 
E051

Reddingsboei met touw 
E041

Reddingsboei met licht 
E042
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Brady biedt alle ISO 7010-conforme veiligheidspictogrammen aan in een 

uitgebreid assortiment duurzame materialen die geschikt zĳn voor gebruik in 

veeleisende industriële omgevingen. 

Pictogrammen zĳn verkrĳgbaar in vinyl, gelamineerd polyester, polypropyleen, 

verhard pvc, aluminium en fotoluminescente materialen met het oog op een 

optimale duurzaamheid bĳ zowel binnen- als buitengebruik, tĳdens 

reinigingsprocessen, bĳ hoge temperaturen, in chemische omgevingen en bĳ 

offshore-toepassingen.

Daarnaast biedt Brady alle ISO 7010-conforme veiligheidspictogrammen aan 

in verschillende afmetingen en formaten, waaronder:

zelfklevende pictogrammen

niet-klevende pictogrammen

gecombineerd met panelen in verhard pvc om zelfklevende

pictogrammen gemakkelĳk aan te brengen

gecombineerd met verharde inschuifborden om zelfklevende

pictogrammen gemakkelĳk aan te brengen en pictogrammen te

vervangen indien nodig

Maak kennis met al onze veiligheidspictogrammen!

Duurzame materialen voor 
pictogrammen

Klik op of scan 

de QR-code

Vluchtladder 
E059

Evacuatiestoel 
E060

Evacuatie- en reddingspictogrammen

Waterreddingsmiddelen 
E061

Tsunami evacuatiezone 
E062

Tsunami 
evacuatiegebouw 

E063
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Print uw eigen 
veiligheidspictogrammen 

Met veiligheidsprinters kunt u zelf duurzame veiligheidspictogrammen, 

leidingmerkers en zelfs werkprocedures printen waar en wanneer u deze 

nodig heeft. Dankzĳ de mogelĳkheid om ter plaatse identificatie te printen, 

hoeft u niet langer verschillende veiligheidspictogrammen in voorraad te 

houden. Met slechts enkele materialen kunt u alle pictogrammen printen die 

u nodig heeft, wanneer u ze nodig heeft.

Brady biedt gespecialiseerde thermische transfertprinters en inkjetprinters 

aan voor de creatie van veiligheidspictogrammen en leidingmerkers in één 

of meerdere kleuren of in full colour, en dit in verschillende afmetingen, met 

duurzame materialen, voor zowel binnen- als buitengebruik.

Ontdek onze veiligheidsprinters!

Klik op of scan 

de QR-code

Ontwerp uw eigen 
veiligheidspictogrammen

Ontwerp uw eigen veiligheidspictogrammen en combineer officiële 

behulp van Brady Workstation. Brady Workstation omvat apps waarmee 

u makkelĳk veiligheidspictogrammen ontwerpt, die u vervolgens met een

Brady-printer kunt printen.

Download Brady Workstation (gratis), selecteer de gewenste apps en 

probeer ze 30 dagen gratis. 

Probeer Brady Workstation!

Klik op of scan 

de QR-code

BBP85 Labelprinter BBP37 Labelprinter S3100 Labelprinter

BradyJet J5000 

Kleurenlabelprinter

BBP33 Labelprinter BMP71 LabelprinterBradyJet J2000 

Kleurenlabelprinter
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Afrika 

Randburg, Zuid-Afrika 

Tel. +27 11 704 3295 

africa@bradycorp.com

Wij identificeren en beschermen 

mensen, producten en eigendommen.

www.bradyeurope.com

02/07/2020 

Benelux 

Zele, België 

Tel. +32 52 45 78 11 

benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa 

Bratislava, Slovakĳe 

Tel. +421 2 3300 4800 

central_europe@bradycorp.com

Denemarken 

Odense 

Tel. +45 66 14 44 00 

denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrĳk & 

Zwitserland 

Egelsbach, Duitsland 

Tel. +49 6103 7598 660 

germany@bradycorp.com

Frankrĳk 

Roncq 

Tel. +33 3 20 76 94 48 

france@bradycorp.com

Hongarĳe 

Budaörs 

Tel. +36 23 500 275 

central_europe@bradycorp.com

Italië 

Gorgonzola 

Tel. +39 02 26 00 00 22 

italy@bradycorp.com

Midden-Oosten 

Dubai, VAE 

Tel. +971 4881 2524 

me@bradycorp.com

Noorwegen 

Kjeller 

Tel. +47 70 13 40 00 

norway@bradycorp.com

Roemenië 

Boekarest 

Tel. +40 21 202 3032 

central_europe@bradycorp.com

Rusland 

Moskou 

Tel. +7 495 269 47 87 

central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal 

Madrid, Spanje 

Tel. +34 900 902 993 

spain@bradycorp.com  

portugal@bradycorp.com

Turkĳe 

Istanbul 

Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21 

turkey@bradycorp.com

UK & Ierland 

Banbury, UK 

Tel. +44 1295 228 288 

uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische 

staten 

Kista, Zweden 

Tel. +46 8 590 057 30 

sweden@bradycorp.com
Goossaert bv 
Jan Samijnstraat 10 
B-9050 Gentbrugge

T +32 (0)9 228 21 01 

BE 0479 167 231

www.goossaert.be


