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Industries, Infra en Publi & Sign

Een greep uit het gamma

Industriële Signalisatie, Wegmarkeringen & Infra



“ Innovatie, service en snelheid zijn onze troeven. Door de productie bovendien in 
eigen huis te beheren zijn we in staat om alles op maat, vanaf één stuk en in een zo 
kort mogelijke termijn te produceren! “ 

CEO Yves Crevecoeur
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Veiligheidsresultaten, GHS-CLP identificatie, pictogrammen, veiligheids- en spiegelman, veiligheidsborden, borden en 
stickers, ex-zones,  planningsborden, veiligheidsspiegels, besloten ruimtes. Per stuk verkrijgbaar en op maat geprodu-
ceerd.

Gevelletters en lichtreclames, dakconstructies, gevelbekleding, totems, belettering, logoborden, vlaggenmasten en

Indoor, outdoor en volledig op maat 

Spiegels, wegwijzerborden, wegwijzertotems, verkeersborden, kadeborden, circulatieplannen en meer

Poetsmateriaal, werkmateriaal,  gereedschap en meer

Stootpalen, veiligheidshekkens, hoogtebegrenzers, vangrails, kolombeschermers, stootbalken, kunststof aanrij- 
beveiliging, slagbomen, kunststof palen en kegels, veiligheidspoorten en meer

Wegenverf, 2K- epoxy en 2K-PU, koudplasten, thermoplasten en UV-belijning

Trapneuzen, fietspaden, wandelpaden, zebrapaden, pictogrammen, arceringen en meer

Aanleg parkings, betonplaten, klinkerpaden, asfalt- en betonreparaties, hoogtebegrenzers, vangrails, stootpalen,  
verkeersdrempels, slagbomen en meer 

Veiligheidssignalisatie

Publiciteit

Verkeersplannen 

Schaduwborden

LED

Afbakening en metaalconstructies

Buitenbelijning

Binnenbelijning

Anti-slip

Nieuwe innovatie: Gobo projector

Nieuwe innovatie: Laserline

Infrastructuurwerken

vlaggen, spandoeken en meer

Wegenverf, 2K- epoxy, koudplasten, thermoplasten



Veiligheidssignalisatie4



Veiligheidsresultaten

GHS-CLP  identificatie

Pictogrammen

Veiligheids- en spiegelman

Veiligheidsborden

Borden en  stickers

Ex- zones 

Planningsborden 

Veiligheidsspiegels

Besloten ruimtes 

Op maat gefabriceerd en per stuk verkrijgbaar



Publiciteit6



Gevelletters en lichtreclames

Dakconstructies

Gevelbekleding

Totems

Belettering

Logoborden

Vlaggen en vlaggenmasten

Spandoeken

En meer
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Indoor 

Outdoor

Volledig op maat 
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Spiegels

Wegwijzerborden

Wegwijzertotems

Verkeersborden

Kadeborden

Circulatieplannen

En meer



Schaduwborden12



Kuismateriaal

Werkmateriaal

Gereedschap

En meer
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Afbakeningen14



Stootpalen

Veiligheidshekkens 

Hoogtebegrenzers

Vangrails 

Kolombeschermers

Stootbalken

Kunststof aanrijbeveiliging

Slagbomen

Kunststof palen en kegels 

Veiligheidspoorten 

 Eigen metaalbewerkingsafdeling, alles op maat verkrijgbaar 
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Wegenverf

2K-epoxy

Koudplasten

Thermoplasten

2 jaar garantie op de hechting indien correcte voorbehandeling
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Wegenverf

2K-epoxy

2K-PU 

Koudplasten

Thermoplasten

UV-belijning 
Nieuw

2 jaar garantie op de hechting indien correcte voorbehandeling
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Trapneuzen

Fietspaden

Wandelpaden

Zebrapaden

Pictogrammen

Arceringen

En meer



Gobo Projector

Nieuwe innovatie

Projecteer uw boodschap op de  
vloer of op de muur

Plug & play

Voor binnen- en buitengebruik

Statisch, roterend of alternerend

1 tot 7 boodschappen projecteren

Verschillende lichtsterktes mogelijk

Logo’s, teksten, zebrapaden, pictogrammen, 
 wandelpaden en veel meer

Hét alternatief voor bij:

Natte ruimtes

Zeer vuile ruimtes

Koelcellen en diepvriezers

Onder  bewegende rolbruggen 

Zeer slijtagegevoelige plaatsen

...
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Laserline

Nieuwe innovatie

Belijn uw oppervlakken  
met  laserstralen

Plug & play

Klasse 3R (ongevaarlijk)

Keuze uit rood, groen of blauw

één lijn per Laserline

Hét alternatief voor bij:

Natte ruimtes

Zeer vuile ruimtes

Koelcellen en diepvriezers

Onder bewegende hefbruggen

Zeer slijtagegevoelige plaatsen

...
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Infrastructuurwerken26



Aanleg parking

Betonplaten

Klinkerpaden

Asfalt- en betonreparaties

Hoogtebegrenzers

Vangrails

Stootpalen

Verkeersdrempels

Slagbomen

En meer 



Analyseren
We komen ter plaatse en toetsen uw signalisatie aan 

de huidige wetgeving en normen

Ontwerpen
Op basis van voorgaande analyse maken 

wij de vrijblijvende  ontwerpen en offerte op

Produceren
De signalisatie wordt op maat  geproduceerd in 

ons bedrijf in België

Installeren
Onze eigen VCA-gecertifieerde installateurs 
plaatsen de signalisatie op een vakkundige 

manier

Onderhouden
Op uw vraag kunnen wij ook op 
 jaarlijkse basis de signalisatie  

komen onderhouden

Ons uniek concept

3 vestigingen +70 werknemers +5000 producten
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+3500 klanten +4000 cases ISO 9001 gecertifieerd

Ons totaal concept



Remotec Industries

Poortakkerstraat 7

9051 Sint-Denijs-Westrem

België

+32 (0)9 321 85 85

info@remotec.be

www.remotec.be

La Signalisation Industrielle

Boulevard de la Liberté 130

59000 Lille

France

+33 (0)32 074 97 97

info@lsifr.com

www.lsifr.com

Remotec Nederland B.V.

Verlengde Poolseweg 16

4818 CL Breda

Nederland

+31 (0)76 524 47 62

info@remotec-nl.eu

www.remotec-nl.eu

Reeds 30 jaar uw nummer 1 partner voor al uw 

industriële signalisatie en belijningen


