
Een greep uit het gamma



“ Innovatie, service en snelheid zijn onze troeven. Door de productie en installatie 
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 en te installeren! “

CEO Yves Crevecoeur



Wegmarkeringen & Belijningen

Anti-slip
Binnenbelijning
Buitenbelijning

UV-Belijning
Projectiebelijning

Industriële signalisatie

Veiligheidssignalisatie
Verkeersplan

Verkeerssignalisatie
HACCP

Lichtreclames & Publiciteit

Apotheken
Belettering
Dakconstructies
Digitale LED-borden
Gevelbekleding

Gevelletters en 3D-Letters
Gobo-projectoren
Lichtbakken
Logoborden

Publiciteitstotems
Spandoeken
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Infra

Aanleg parking
Betonplaten & -vloeren
Hoogtebegrenzers

Slagbomen
Vangrails

Verkeersdrempels
Wandelpaden
Wegdekherstellingen

Led displays

Indoor
Outdoor
Flexibel ledscherm

Veiligheidsdisplay
Transparant ledscherm

Ledtotem 
Ledposter

Re-charge Elektrisch laden

Laadpalen Solar fietsenstallingen

Wayfinding

Wayfinding binnen
Wayfinding buiten
Evacuatieplannen

Veiligheidspictogrammen
Stickers
Brievenbussen

Vitrinekasten
Podotactiles

Aanrijbeveiliging & Afbakening

Staal Kunststof Beton



InnovationsInnovations

5 vestigingen +85 werknemers +5000 producten

Analyseren
We komen ter plaatse en toetsen 
uw voorzieningen aan de huidige 

normen en wetgevingen

Ontwerpen
Op basis van voorgaande analyse  

maken wij vrijblijvend ontwerpen en 
een offerte op maat op

Produceren
Al onze producten worden op maat & 
vanaf 1 stuk in onze eigen productie-
ruimte gemaakt en kunnen volledig 

gepersonaliseerd worden

Installeren
Onze eigen VCA-gecertificieerde  

installateurs plaatsen uw eindproduct 
snel, efficiënt en proper

Onderhouden
Op uw vraag komen wij op jaarlijkse 
basis uw signalisatie onderhouden

Remotec is sinds 1988 actief in de wereld van industriële signalisatie en heeft zich gepositioneerd 
als marktleider door steeds op zoek te gaan naar innovaties en nieuwe technologieën. Uit de 
drijfveer om te blijven leren en het creëren van tools die onze omgeving zo veilig mogelijk kun-
nen maken, is ons platform Innovations geboren. Op deze webshop bundelen we onze meest 
innovatieve producten die een oplossing bieden voor het plaatsen van signalisatie in extreme en 
unieke omstandigheden. Hieronder vindt u alvast een greep uit ons gamma terug maar houd de 
website zeker in de gaten voor nieuwe updates en uitbreidingen.

      innovations.remotec.be

Totaalpartner



+5000 klanten +4000 cases ISO 9001 gecertificieerd

Voor

Na



Industriële Signalisatie

Besloten ruimtes
Signalisatie coronarichtlijnen
Evacuatieplannen
Ex-zone
GHS-CLP identificatie
Leidingmarkeringen
Lock-out/Tag-out
Pictogrammen
Schaduwborden
Veiligheids- en spiegelman
Veiligheidsborden
Veiligheidspoorten
Veiligheidsresultaten
Veiligheidsspiegels

Veiligheidssignalisatie

Het optimaliseren van veiligheid en efficiëntie op het bedrijfsterrein zijn de belangrijkste  
functies van onze signalisatie. Een bord om richting te geven of om uw werkmateriaal 
te schikken, een sticker om uw medewerkers te wijzen op mogelijke risico’s of een 
infopunt om met alle lagen uit uw bedrijf te communiceren? Remotec maakt al 32 jaar 
signalisatie in alle vormen, maten en materialen met tal van personalisatiemogelijk- 
heden. Onze industriële signalisatie wordt steeds op maat van de klant gemaakt en 
wordt in onze eigen ateliers vanaf 1 stuk vervaardigd. Alle signalisatietoepassingen 
kunnen aangepast worden aan de specifieke eisen van bijvoorbeeld de voedings- en 
farmaceutische sector.





HACCP

Aan de hand van een door-
dacht en duidelijk verkeers-
plan, verhoogt u de veiligheid 
en efficiëntie op uw bedrijf.

Algemeen overzichtsbord
Kadeborden
Receptie-aanduiding
Wegwijzers
Wegwijzertotems

Verkeersplan



Verkeerssignalisatie

Remotec biedt tal van  
verkeerssignalisatie aan om de 
geldende verkeersregels op uw 
bedrijfsterrein aan te duiden. 

Snelheidsradars
Verkeersborden
Verkeersdrempels
Verkeersspiegels
Verkeerslichten



Remotec staat garant voor kwalitatieve wegmarkeringen en belijningen. We behande-
len uw vloer met de grootste zorg voor een goede hechting en plaatsen wandelpaden, 
zebrapaden, stockageplaatsen, symbolen,  arceringen … op uw terrein in de gewenste 
kleur. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het belijnen van parkings. We hebben een 
zeer uitgebreid assortiment verftypes waaronder wegenverf, epoxy, PU, koud- en 
thermoplasten, UV-belijning & digitale belijningen. Het volledige proces van analyse en 
opmeting tot de uiteindelijke uitvoering van de werken gebeurt in eigen beheer waar-
door we een snelle leveringstermijn kunnen garanderen en de plaatsingen uitvoeren 
wanneer het u past.

Wegmarkeringen & Belijningen

Bovenkant silo’s
Smeerputten
Trapneuzen
Wandelpaden
Arceringen
Pictogrammen

De belangrijkste functie van 
anti-sliptoepassingen is het 
vermijden van slip-, glij- en 
valpartijen. Ze zorgen voor een 
verhoogde veiligheid op het  
bedrijfsterrein en de werkvloer.

Specifieke toepassingen:

Anti-slip



Binnenbelijning

Types binnenbelijning

   Wegenverf
   Epoxy
   PU
   Rollplast
   UV-belijning
   Hybride oplossing
   GOBO-projectie
   Laserline



Buitenbelijning

Types buitenbelijning

   Wegenverf
   Epoxy
   Rollplast
   Thermoplast



UV-Belijning

Op sommige plaatsen op uw bedrijfsterrein is er 7 op 7 
bedrijvigheid. Dit maakt het niet eenvoudig om belij-

ning aan te brengen op deze plaatsen. Remotec heeft 
hiervoor jarenlang onderzoek gedaan om een oplossing 
aan dit probleem te bieden. Dankzij onze UV-belijning is 
het voortaan mogelijk om een razendsnelle dekkende 

belijning aan te brengen die onmiddellijk na het aan-
brengen volledig uitgehard en (chemisch) belastbaar is. 

De UV-belijning is ook 2 tot 3 keer slijtvaster dan  
traditionele belijning en het zorgt ook voor een forse 

tijdswinst. De belijning is perfect reinigbaar en geur-
loos. Op deze manier is het een goede oplossing voor 

ieder bedrijf, in elke sector.



In
novationsLaserlines

De laserline is een snel te implementeren, industrieel lasersysteem. Het biedt een oplossing 
voor werkplaatsen die onbereikbaar of ongeschikt zijn voor de traditionele belijningsverf en/of 
-tape. Denk maar aan (chemisch) bevuilde oppervlakten of koude zones. De laserline  
projecteert moeiteloos op elk oppervlak.

Onze laserlines zijn beschikbaar in de kleuren rood, groen en blauw en zijn ideaal om wandel-
paden, laad- en loszones, zone-afbakeningen ... aan te geven. De standaardverhouding is 
1:2 (1m hoogte = 2m projectie) met een maximum van 12m projectie. De afmetingen kunnen  
aangepast worden aan uw wensen en noden.



Een GOBO projector is een Plug&Play, eenvoudig te installeren, industriële projector. Deze 
krachtige projectoren maken het mogelijk om arceringen, pictogrammen, zebrapaden of korte 
boodschappen te projecteren op uw ondergrond. De projectoren kunnen aangestuurd worden 

door verschillende sensoren of een schakelaar. 

Deze digitale projecties trekken extra aandacht. Één projector kan tot 7 verschillende  
projecties bevatten en die naar wens afwisselen. Het is dé oplossing voor ondergronden die 

niet  geschikt zijn voor traditionele belijning. 

In
novations GOBO Projectoren
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Het is voor veel bedrijven en zaken een terugkerende uitdaging: hoe vestig ik op de juis-
te manier aandacht op mijn bedrijf? De keuze voor correcte, publicitaire signalisatie- 
toepassingen en lichtreclames gaat niet over een nacht ijs. Echter, zonder publiciteit of 
signalisatie kunt u potentiële klanten verliezen! Het is namelijk dé manier om visueel 
te communiceren met de buitenwereld en om uw bedrijf onmiddellijk te laten opvallen. 

Onze afdeling Lichtreclames & Publiciteit biedt een groot aanbod publicitaire signali-
satie en lichtreclames aan alle types bedrijven, kmo’s en verenigingen. We helpen u 
graag de juiste keuze te maken.

Lichtreclames & Publiciteit
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   Apotheken
   Belettering
   Dakconstructies
   Digitale LED-borden
   Gevelbekleding
   Gevelletters en 3D-letters
   GOBO projectoren
   Lichtbakken
   Logoborden
   Publiciteitstotems
   Reclamezuilen
   Spandoeken
   Vlaggen en vlaggenmasten
   XXXL logo
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Wij helpen u graag verder 
met een gepersonaliseerde 
en gepaste oplossing voor uw 
bedrijf. 

Personalisatiemogelijkheden:

   Interne of externe verlichting
   Direct of indirect verlicht
   Vrijheid in vorm, grootte en   
   kleur



Infra
Wilt u optimalisaties of aanpassingen doorvoeren op uw bedrijfsterrein? Ook hier kan 
Remotec u uit de nood helpen. Kleine ingrepen kunnen uw infrastructuur aanzienlijk 
beveiligen en beschermen. Met hoogtebegrenzers en slagbomen krijgt u onmiddellijk 
controle over de toegang tot uw terrein. Na een totaalanalyse van uw domein kunnen 
wij u over de juiste plaatsing van vangrails, snelheidsremmers en wandelpaden ad-
viseren zodat iedereen verzekerd is van een veilige aankomst. Daarnaast plaatsen  
we ook betonplaten en -vloeren, leggen we uw nieuwe parking aan en voeren we her-
stellingen uit op uw bestaande ondergrond, zowel voor beton als asfalt.



   Aanleg parking
   Betonplaten en betonvloeren
   Hoogtebegrenzers
   Slagbomen
   Vangrails
   Verkeersdrempels
   Wandelpaden
   Wegdekherstellingen



LED
LE
D

Flexibel
Indoor
Ledtotems
Outdoor
Poster
Transparant
Veiligheidsdisplays

Led displays
Onze afdeling Led Displays zet volledig in op digitale signalisatie in de vorm van 
ledschermen. Ledschermen zijn panelen die een reeks lichtgevende diodes gebruikt 
als pixels en zijn zo het ideale medium om uw boodschappen tastbaar te maken. De 
pixels staan in de ledwereld beter gekend als pitches. Hoe lager het aantal pitches, 
hoe scherper het beeld. Afhankelijk van de toepassing van het ledscherm, kiezen we 
een andere pitch. Pitch 20 komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een ledscherm aan 
een voetbalveld en pitch 3 voor een ledscherm in uw zaak, zo krijgt u een pixelperfect 
beeld. Dankzij hun helderheid kunnen ze zowel binnen als buiten gebruikt worden 
waardoor ze een dynamische en flexibele oplossing vormen voor infoborden, span-
doeken, affiches, muurdecoratie …



LE
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Re-charge
Remotec en MobilityPlus hebben een strategische samenwerking opgezet om u volledig 
te ontzorgen met elektrische laadstations. Onder de noemer ‘Remotec Re-Charge’ 
zorgen wij voor uw laadoplossing van A tot Z. Naast de verschillende laadzuilen en 
wandmodellen zijn er namelijk tal van mogelijkheden voor personalisatie en aanrij-
beveiliging.

U krijgt steeds de keuze tussen 3 ijzersterke merken: Alfen, Mennekes en Schneider. 
Op die manier kunnen wij u de laadoplossingen bieden die het best aansluit bij uw be-
drijf en uw behoeften. Analyse, laadstation, installatie & afwerking worden volledig op 
uw noden afgesteld zodat wij u 100% kunnen ontzorgen.

Laadpalen





Solar Fietsenstalling
Solar fietsenstallingen bieden een antwoord op alle noden van de moderne fietser. Bovenop 
de klassieke aspecten zoals bescherming tegen wind en regen, verlichting en de mogelijkheid 
om uw fiets te vergrendelen, wou Remotec verder gaan. Met ingebouwde oplaadpunten en 
geïntegreerde (oplaad)lockers, zorgen we ervoor dat u nooit meer met platte batterij valt. 
Daarnaast werken we ons metaalwerk af met een speciale coating die uw stalen ros extra be-
scherming biedt.

Solar Construct

Solar Wrapped

Solar Forest

In
novations

houten afwerking - zonnepanelen - ingebouwde stopcontacten - oplaadlockers

aluminium afwerking - print naar keuze - zonnepanelen - ingebouwde stopcontacten - oplaadlockers

stalen constructie - print naar keuze - zonnepanelen - ingebouwde stopcontacten  - oplaadlockers





Wayfinding en pictogrammen op burelen verhogen hoofdzakelijk de veiligheid, iden-
titeit en efficiëntie op uw bedrijf. Daarnaast draagt deze signalisatie, net als de  
decoratie, ook bij aan de eerste indruk en algemene sfeer die uw klanten ervaren. 
Door uw wayfinding op maat van uw huisstijl te personaliseren, zullen uw bezoekers 
u niet snel vergeten.

Naast een hartelijke verwelkoming biedt signalisatie ook een welkome gids die een-
voudig de weg wijst. Bezoekers, klanten of leveranciers die voor de eerste keer in uw 
zaak of bedrijf binnenkomen, weten vaak niet waar naartoe. Met wayfinding kunt u 
hen welkom heten en onmiddellijk op weg helpen.

Wayfinding

Wayfinding binnen

Deurnaamborden
Gerichte & wegwijzerpanelen
Pictogrammen – comfort 
bewegwijzering
Wegwijzertotems & info-
staanders





Informatieve & wegwijzer-
borden
Parkingborden
Verkeersborden
Wegwijzertotems & zuilen

Wayfinding buiten



Brievenbussen
Evacuatieplannen
Stickers
Podotactiles
Veiligheidspictogrammen
Vitrinekasten



Remotec biedt verschillende soorten aanrijbeveiligingen en afbakeningen aan om de 
veiligheid van uw personeel en infrastructuur te garanderen. In sommige gevallen is 
duidelijke signalisatie onvoldoende om de veiligheid te garanderen. Op die plaatsen 
kunnen we afbakeningen en aanrijbeveiligingen plaatsen om de zwakke weggebrui-
kers en/of uw gebouw, elektriciteitskast, poort … extra te beschermen. 

We hebben zowel kunststof, betonnen en stalen oplossingen in de aanbieding, 
steeds volledig op maat. Al deze producten zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen  
en kleuren. Op die manier kunt u alles op maat en naar wens van uw bedrijf laten  
produceren.

Aanrijbeveiliging & Afbakening



Betonnen jerseys
Biggenruggen
Flexibele plooibakens
Hoogtebegrenzers
Kegels & accessoires
Kickback palen
Kolombeschermers
Rambeugels
RVS stootranden
Slagbomen
Stootbalken en stootpalen
Vangrails
Veiligheidshekken
Veiligheidspoorten



Totaalproject    Matco



Totaalproject    Residence Inn By Marriott



Member of the REMOTEC GROUP


