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Oplossingen in de kijker
De wereld staat niet stil en ook het bedrijfsleven verandert dagelijks. Dat beseffen we bij
Goossaert maar al te goed. Daarom investeren we continu in onze eigen kennis, door het volgen
van verschillende opleidingen en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. 
Zo kunnen we jou nog beter ontzorgen. 
Als klant sta je bij ons centraal. Voor jou gaan we op zoek naar dé oplossing die voldoet aan jouw
eisen. Geen uitdaging is ons te veel. Ontdek alvast onze op maat gemaakte oplossingen voor
enkele van onze klanten.
Zelf een uitdaging die je wil aanpakken? 
Contacteer ons vrijblijvend voor een gratis analyse.
 info@goossaert.be
 + 32(0)9 228 21 01

LED-bord met “aantal dagen
zonder ongeval”-teller
Op een visuele én eenvoudige manier het aantal
dagen sinds het laatste ongeval communiceren?
Dit maatwerkproject werd volledig naar wens
van La Lorraine Bakery Group ontworpen,
geproduceerd en geplaatst. In één oogopslag zie
je het aantdal dagen sinds het laatste ongeval.
Het draagt actief bij aan het bewustzijn van de
medewerkers én toont bezoekers dat veiligheid
echt voorop staat bij La Lorraine.
Bekijk hier de
volledige realisatie

Veilig hangende lasten
verplaatsen
Wanneer we werken kijken we niet continu naar
boven en net daarom zijn hangende lasten zo
gevaarlijk. Door het projecteren van een
veiligheidsperimeter valt dit gevaar extra hard
op. Standaard is er geen projectie, maar van
zodra de rolbrug in actie treedt, projecteert het
jouw gewenste signalisatie.
Bekijk deze
oplossing in werking
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Medewerkers eenvoudig
informeren over ongevallen
Jouw medewerkers op een eenvoudige manier
informeren over een ongeval?
Dit volledig op maat gemaakt bord met
verkeerslicht geeft in enkele seconden weer op
welke afdeling een ongeval plaatsvond en wat
de ernst was van het ongeval.

Interactieve borden om
ongevallen te voorkomen
Heb jij een gevaarlijke oversteekplaats, uitrit of
plaats waar mensen en voertuigen elkaar kruisen?
Bij deze realisatie op maat, werkten we een
oplossing uit waarbij bestuurders d.m.v. een
knipperlicht extra alert worden gemaakt
wanneer een fietser nadert. 
Verschillende bewegingssensoren detecteren
aankomende fietsers waardoor het
knipperlicht in werking treedt.
Bekijk deze
oplossing in werking

Anti-aanrijdingsysteem bij TVH
Medewerkers actief waarschuwen bij
gevaarlijke situaties kan dankzij LED-projectie in
combinatie met sensoren.
Enkel bij effectief gevaar krijgen zowel
de heftruckchauffeur als werknemer een
waarschuwing via dynamische signalisatie. 
Zo vermijd je aanrijdingen tussen medewerkers
en heftrucks en heftrucks onderling.
Bekijk hier de
volledige realisatie
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Eenvoudig doorgangen en
zones vrijhouden
Deze nieuwe veiligheidssignalisatie maakt het
makkelijk om aan te tonen waarom belangrijke
zones zoals nooduitgangen, brandblussers,
AED-toestellen of nooduitgangen dienen vrij
gehouden te worden.
Extra plus: makkelijk aan te brengen, anti-slip
en bestand tegen krassen en vervaging.
Bekijk alle
mogelijkheden

Waarschuwingsbord voor
voetgangers en heftrucks
Deze tweezijdige borden lichten op en starten
met knipperen op het moment dat een
heftruck aan komt rijden of een medewerker
de gevarenzone binnen wandelt.
Als klant kies je zelf de flikkersnelheid, duur en
afstand tot detectie van de bewegingssensoren.
Bestuurders en voetgangers ontvangen zo een
extra waarschuwing bij gevaar.
Voor extra bescherming kan ook een
flikkerende LED vloermat gekoppeld worden
aan de interactieve waarschuwingsborden.
Bekijk deze
oplossing in werking

Meer weten over hoe dynamische signalisatie
de sleutel naar meer veiligheid & efficiëntie is?
Download gratis onze whitepaper
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Decibel bord in functie van
het omgevingsgeluid
Een volledige shift met gehoorbescherming
rondlopen is geen pretje. Zeker wanneer dit 70%
van de tijd niet nodig is.
In dit bord zitten geluidssensoren verwerkt. Van
zodra het omgevingsgeluid boven een vastgelegd
aantal decibel komt, licht één van de symbolen op
het bord op. Zo weten jouw werknemers wanneer
ze effectief gehoorschade kunnen oplopen
en hun bescherming moeten dragen.

Herplaatsbare labels
Ben je die volgeplakte bakken met labels beu?
Erger je je aan oude labels die je er stukje per
stukje moet afprutsen?
Met deze herplaatsbare labels verlies je geen
tijd met het verwijderen van oude labels,
je voorkomt foute én jouw magazijn ziet
er meteen veel ordelijker en netter uit.
Bovendien kan je de labels personaliseren
met jouw logo.
Bekijk deze
oplossing in werking

Deze oplossingen binnenkort bij jou?
Benieuwd hoe we deze oplossingen bij jou kunnen implementeren,
en zo de veiligheid en efficiëntie in jouw bedrijf verhogen?
Contacteer ons voor een vrijblijvende gesprek met onze experts.
 info@goossaert.be
 +32(0)9 228 21 01
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Scan & print oplossing
In België worden er jaarlijkse 20.000 fietsen
gestolen. Een kwalitatieve fiets, en zeker een
elektrisch exemplaar, is al snel een hele hap
uit je budget.
Onze experts kwamen met deze snelle en
efficiënte scan - print - label oplossing. Hiermee
merken we fietsen met fraudebestendige
labels, voorzien van je rijksregister nummer en
fietspaspoort. Dit heeft een ontradend effect naar
dieven toe, maar zorgt ook dat bij een eventuele
diefstal de kans dat jouw fiets terug gevonden
wordt sterk stijgt. Ook voor lease fietsen of
bedrijfsfietsen een interessante oplossing.

Signalisatiebord op maat
Breek je hoofd niet langer over inefficiënte
processen of veiligheidsuitdagingen.
Goossaert denkt met je mee en gaat op zoek
naar een oplossing die voldoet aan jouw eisen.
Zo ontwierpen en produceerden we dit
signalisatiebord op maat van de klant. Eenvoudig
aanpasbaar naar de geldende maatregelen.
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Onze experts staan voor je klaar
In veel bedrijven gaat er helaas veel energie en geld verloren
door een gebrek aan efficiëntie en/of door onveilige situaties.
Ons doel is om de veiligheid en efficiëntie in jouw bedrijf te verhogen.
Zo bespaar je geld en tijd die je kan investeren in je core business.
Dankzij onze 85 jaar ervaring in diverse sectoren en een ruim productgamma bieden we je
hiervoor kwalitatieve, duurzame en innovatieve oplossingen aan
in drie domeinen:
•
•
•

Identificatie van goederen, componenten, installaties, leidingen,
stocklocaties en processen.
Signalisatie van gevaren, informatieve signalisatie,
Led projectie & wayfinding.
Veiligheid voor elk aspect in jouw bedrijf zoals lockout-tagout,
interactieve borden en autonome anti-aanrijdingoplossingen.

We staan garant voor een totaal aanpak en kunnen je, indien gewenst, volledig ontzorgen van
analyse tot plaatsing, zodat je je kan focussen op de kerntaken van jouw bedrijf.
Als klant sta je centraal en kies je zelf de mate van ontzorging, van enkel levering van producten,
tot full service projectbegeleiding door onze experts.
Tot slot houden we onze kennis niet enkel voor onszelf. We delen deze graag met jou en met de
meer dan 7000 klanten die ons reeds hun vertrouwen hebben geschonken. Met behulp van ons
persoonlijk advies, expertblog en onze trainingen ben je verzekerd van het maximale rendement
uit jouw investering in tal van onze geboden oplossingen uit ons brede gamma.
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