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Een zicht in ons assortiment...
Welkom in de brochure van Warehouse Signing. Wat leuk 
dat u geïnteresseerd bent in onze producten!

In de hier op volgende pagina’s maken wij inzichtelijk wat wij 
als Warehouse Signing voor u kunnen betekenen. 

Naast de verkoop van signing en andere producten voor 
uw magazijn; kunnen wij u ook ontzorgen met de installatie 
hiervan.

Voor vragen, opmerkingen of bij interesse kunt u contact 
opnemen via: 

info@warehousesigning.nl of +31 6 17 76 01 76



Locatielabels
Locatielabels of magazijnlabels zijn zeer geschikt voor het 
lean inrichten van een magazijn of warehouse. 95% van 
de locatielabels worden in eigen productie gemaakt en zijn 
verkrijgbaar in zelfklevend en magnetisch.

Ze kunnen worden geproduceerd met een barcode, QR-co-
de, tekst, nummering en alle denkbare variaties hierin.



Magneetlabels
Bent u op zoek naar een meer flexibele oplossing? 

Overweeg dan eens het gebruik van magneetlabels. Mocht uw indeling wijzigen dan 
kunt u altijd de labels verplaatsen / verwijderen. Ook zijn magneetlabels heel geschikt 
om uw oude labels te camoufleren.

Magneetlabels zijn te verkrijgen in verschillende diktes, hoe dikker de labels hoe be-
ter de hechting. Wij hebben ook magneetlabels die geschikt zijn voor vrieshuizen.



Lange afstand labels
Lange afstand labels zijn locatielabels die gemaakt zijn van 
een specifiek materiaal ( retro-reflectief), waardoor ze zeer 
goed scanbaar zijn over een lange afstand. 

Al onze lange afstand labels worden in eigen productie 
gemaakt en zijn verkrijgbaar als zelfklevend en magnetisch. 
Bovendien kunnen ze ook op scanborden aangebracht wor-
den.

Labels met oplopende barcodering

Deze labels worden vooral toegepast bij het inbound pro-
ces. De oplopende barcoderingen worden toegekend aan 
een specifieke pallet/product die nadien op een locatie 
gezet wordt. Het voordeel voor u is dat u een rol krijgt met 
oplopende coderingen, die de snelheid van verwerking be-
vorderen. 



Scanborden
Scanborden worden veelvuldig gebruikt in bulkopslag vanaf 
de vloer. Borden worden klantspecifiek in-house gemaakt en 
worden op locatie door ons eigen montageteam 
aangebracht.

Wij denken graag met u mee om de beste oplossing te 
vinden voor uw bedrijf.



Vloerlabels
Zelfklevende vloerlabels geschikt voor Heavy-duty
werkverkeer in 4 verschillende formaten met uw specifieke 
bedrukking, lettertypes en barcodes.

Een vloerlabel gebruiken in combinatie met 
een vloerframe?

Keuzes voor een vloerframe zijn permanente vloeroplos-
singen. De frames zijn 3 delig, ze kunnen verlijmd, gefreesd 
of vast geboord worden in de grond. Het vloerframe is van 
alluminium.



Area & Gangpadborden
Creëer overzicht voor uw personeel door gebruik te maken 
van Gangpad en Areaborden. Deze borden zijn verkrijgbaar 
in diverse uitvoeringen, materialen en kleuren en kunnen 
worden bedrukt met een tekst, barcode en/of locatienummer 
naar keuze.

Maak bijvoorbeeld gebruik van een V-bord wat van beide 
kanten leesbaar is, of een driehoeksbord dat zelfs van 3 
kanten te lezen is! 



Vloertape en tijdelijke belijning
Heeft u een tijdelijke of een duurzame markering / belijning 
nodig? WareHouse Signing adviseert u hierin. We maken 
graag een afspraak met u om de verschillende mogelijkhe-
den te bespreken om te komen tot de beste maatwerkoplos-
sing voor uw magazijn.

Deze oplossing kan bestaan uit het aanbrengen van belij-
ning, het aanbrengen van een coating, of uit het aanbren-
gen van een vloertape.



Vloermarkering
Een belangrijke pijler binnen het 5-S principe is de werk-
plekorganisatie. Met de 5-S methode maak je alle medewer-
kers bewust van zijn/haar werkplaats en toebehoren.

Belijning in de vorm van vloertape/shapes is een toepassing 
die eenvoudig aangebracht kan worden om looppaden of 
palletplaatsen te creëren of af te bakenen en zo meer over-
zicht en veiligheid te creeëren.

Vloermarkering in de vorm van shapes/tape is ideaal voor 
zowel tijdelijke als vaste opstellingen.



Aanrijbeveiliging staal en kunststof
Aanrijbeveiliging kent verschillende toepassingen 
waaronder ram beveiliging en stootpalen.

Ram beveiliging zorgt voor de benodigde bescherming in 
zones met druk heftruckverkeer voor de voetganger of infra-
structuur.

Zowel ram beveiliging als stootpalen zijn verkrijgbaar in 
diverse afmetingen en materialen en zijn zowel binnen als 
buiten toepasbaar.



Schaduwborden
Structuur aanbrengen in uw magazijn en een opgeruimde 
werkplek?

Een opgeruimde werkplek leidt tot overzicht, rust en focus 
wat op termijn een verhoogde productiviteit met zich mee-
brengt.

Wij kunnen ieder gewenst schaduwbord voor u op maat sa-
men stellen en indien gewenst voorzien van uw bedrijfslogo.



Al weleens gedacht aan?
Stootstrips, afzetpalen, bolspiegels en andere artikelen om 
de veiligheid te vergroten. Deze zijn niet meer weg te 
denken in een modern magazijn. 

Informeer vrijblijvend naar wat wij als Warehouse Signing 
kunnen doen om de veiligheid in en om uw pand te 
vergroten.



Ergonomische artikelen
Is vitaliteit voor uw collega’s een begrip in uw organisatie?
WareHouse Signing denkt hierin mee in de vorm van Ergo-
nomische matten.

Wanneer uw collega’s gedurende een aantal uren staand 
werk leveren op een kleine oppervlakte is dat lichamelijk 
zeer belastend. Uitval en ziekte door dit soort klachten
 (bijvoorbeeld rugpijn) is een van de meest voorkomende 
redenen dat werknemers voor langere duur uitvallen.

Gebruik van een zacht en flexibel sta-oppervlak, zoals een 
ERGOMAT anti-vermoeidheidsmat, heeft een positief effect 
op zowel de werkomgeving als op het functioneren van de 
werknemer.

Daarnaast stimuleert een ergonomische mat de spieracti-
viteit, wat de bloedcirculatie bevordert en de vermoeidheid 
vermindert.



Pictogrammen
Borden voorzien van een pictogram worden op de werkvloer 
vaak gebruikt om een gebod of verbod aan te geven.

Pictogrammen zijn een essentieel onderdeel van de inrich-
ting van uw magazijn. Denk bijvoorbeeld aan instructies bij 
calamiteiten of het aanduiden van een brandblusinstallatie. 

Naast de wettelijke voorschriften heeft u ongetwijfeld interne 
veiligheidsprocedures die u kenbaar wil maken op uw werk-
vloer/bedrijfsterrein.



Uw buitenterrein
Ook voor uw buitenterrein kunt u bij Warehouse Signing 
terecht.

Zo kunnen wij u helpen aan bewegwijzering voor buiten, 
maar ook entréborden, gespoten belijning, varkensruggen 
en nog veel meer.



Gespoten belijning
Bent u op zoek naar een permanente oplossing voor de 
belijning binnen uw magazijn? Permanente belijning bestaat 
meestal uit een 2-componenten verf/coating, die zowel bin-
nen als buiten toepasbaar is. 

Permanente belijning wordt onder andere toegepast voor:
- Het aanbrengen van een voetpad/zebrapad in uw maga-
zijn
- Het aanbrengen van dock lijnen
- Het aanbrengen van pallet vakken
- Het aanduiden van zone gebieden enz…

Uiteraard kan Warehouse Signing ook zorgdragen voor de 
verwijdering van uw huidige belijning.



Bevestigingsmaterialen
WareHouse Signing levert ook diverse 
bevestigingsmaterialen.

Uiteraard verzorgen wij graag de complete installatie van 
uw magazijn of werkomgeving. Het is echter ook geen enkel 
probleem als u liever zelf uw installatie regelt. 

Een greep uit ons assortiment bevestigings-
materialen

- S-haken
- lange C-haken
- magneethaken
- ankers
- viktorketting
- ophangset voor veiligheidsspiegels
- boorschroeven
- foam tape
- galva profielen
- koppelstukken



Accessoires
Naast alle complete producten die wij leveren, levert Ware-
House Signing ook diverse losse accessoires.

Is de handveger van uw schaduwbord versleten? Geen pro-
bleem, u bestelt zo een nieuwe.
Komt u nog wat datastrips te kort? Deze zijn zo bijbesteld.
U heeft cleaner nodig omdat u zelf labels plakt en uw stellin-
gen zijn erg vies? Geen probleem, ook deze cleaner is los 
verkrijgbaar.

Een greep uit ons assortiment

- losse materialen voor schaduwborden
- datastrips
- frosted glass folie / blinderende raamfolie
- printlinten
- ontvetter / surface cleaner
- lijm en verf verwijderaar
- magnetische hoes / magnetisch kader
- losse insteekhoezen
- duraview A4
- losse plotteksten
- vloerframes


