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OMSCHRIJVING

3M Belgium BVBA / SPRL
Personal Safety Division
T 02 722 52 96
3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

AECOM Belgium bvba
Maria-Theresiastraat 34A
3000 Leuven
T +32 (0)16 46 86 60
F +32 (0)16 46 86 61
belgium.mail@aecom.com
http://www.aecom.com/benelux

ArXs Solutions
Laarbossenstraat 29
3980 Tessenderlo
Tel: 0476200552
Email: info@arxs.be
Website: www.arxs.be

3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en transformeert deze in duizenden ingenieuze
producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige
stroom van sterke technologieën die het leven beter maken.
3M veiligheidsproducten helpen u om de gezondheid en veiligheid te beschermen van
werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke werkomstandigheden door het
gebruiken van betrouwbare, hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen.
Deze producten zijn beschikbaar in een zeer divers gamma om een doeltreffende
bescherming tegen de meest voorkomende industriële risico’s te bieden. Ons
productenaanbod omvat lucht- en gasdetectiesystemen, ademhalingsbescherming,
veiligheidsbrillen, hoofd- en gelaatsbescherming, lasfilters en helmen, gehoorbescherming
en nog veel meer.
3M. Science. Applied to Life™
AECOM draagt bij tot een betere wereld. Een veranderende wereld vraagt om een
duurzame en geïntegreerde aanpak. Samen met overheden, bedrijven en organisaties gaan
onze project professionals de meest complexe uitdagingen aan. Steeds streven wij naar de
meest geavanceerde oplossingen en technologieën waarbij duurzaamheid en veiligheid tot
onze meest fundamentele hoekstenen behoren. Een evenwichtige mix van lokale kennis
en internationale ervaring maakt dat AECOM een stevige reputatie heeft uitgebouwd in het
kader van complexe projecten. In de Benelux stellen wij meer dan 80 ingenieurs en
consultants tewerk om onze klanten o.a. van volgende diensten te voorzien:
Milieu-, technische en duurzaamheids Due Diligence en Compliance audits
Operationeel EHS Management
Implementatie van ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 & EMAS zorgsystemen
Bodem- en grondwateronderzoek & het begeleiden van saneringsprojecten
Uitvoeren van risico- en ongevallen analyses
Behavior Based Safety
Veiligheidsadvies in ontwerp- en uitvoeringsfase van bouwprojecten
Duurzame gebouwen (certificatie volgens BREEAM & LEED)
Haalbaarheidsstudies en masterplanning
ArXs Solutions biedt een cloud-gebaseerde software oplossing waarmee organisaties de
gegevensstromen gerelateerd aan preventie- en facilitymanagement kunnen centraliseren,
integreren en automatiseren. Dit met de doelstelling om tot een verbeterde
procesondersteuning te komen, waardoor de efficiëntie en rendabiliteit binnen uw
organisatie toeneemt.
Wij richten ons op de ondersteunende functies binnen een organisatie zoals preventie-,
facility-, onderhouds- en technische diensten. Daarnaast kan iedereen in de organisatie (van
hiërarchische lijn tot medewerker) betrokken worden in het gebruik van de oplossing.
De software oplossing komt in twee versies. ArXs Helios voor onderwijsinstellingen en ArXs
Hyperion voor de KMO markt.

Bij B2Sales kunt u kiezen voor werkkleding op maat van uw bedrijfsimago en met uw logo
erop geborduurd of gedrukt. Want ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Wij bedrukken en
borduren alle soorten textiel op maat. En daarbovenop bieden we u de service van een vlotte
levering van elke bestelling

B2-Sales
Julia Tulkenslaan 22
3400 Landen
+32-492-318267
Info@b2sales.be

www.b2sales.be

De veiligheidskleding die B2Sales u biedt is volledig conform het Koninklijk Besluit van 13
juni 2005 over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en omvat echte alle mogelijke
kledij ter bescherming van uw werknemers: hoofdbescherming, gehoor-, gelaats en
oogbescherming, bescherming van de ademhaling, handen, benen en voeten,
valbescherming en integraalbescherming. Daarnaast vindt u bij ons high visibility, reflectieof signaleringskleding.

Bel-Confect , sterk in werkkledij en voetbescherming. Bel-Confect is sinds 1938
gespecialiseerd in het ontwerp en de confectie van functionele en comfortabele bedrijfs- en
imagokledij. Wij volgen voor onze klanten de volledige productiecyclus op, engageren ons
qua levertermijn en staan borg voor een perfecte kwaliteit, gebaseerd op strenge controle

Bel-Confect N.V.
Z.I. Barrière de Fer - Av. du Bois Jacquet 9
7711 Dottignies - Dottenijs
Tel : +32 (0)56 64 43 67
Fax : +32 (0)56 64 64 33
E-mail : info@bel-confect.be
Web : www.bel-confect.be

Brandweerinformatiecentrum
Gevaarlijke Stoffen
Technische Schoolstraat 43a
2440 Geel
Tel.: +32 (0)14 58 45 47
Fax : +32 (0)14 58 35 16
info@big.be
www.big.be

van elk artikel.

Confectie van werkkledij zowel in België als in het buitenland.

Creatie door onze stylisten in samenspraak met de klant.

Variëteit aan technische weefsels van Europese fabrikanten.

Meer als 80.000 stuks permanent op voorraad: klassieke werkkleding, las- &
montagekleding, signalisatie, regen- en winterkleding, …

D-FORCE, eigen collectie casual werkkleding en voetbescherming.

Klantspecifieke imagokledij: t-shirt, polo, fleece, soft shell, …

Diverse opdrukmogelijkheden zoals: borduursel, zeefdruk en transfer.

Snelle en betrouwbare leveringen, ook speciale maten.

Specialist in voetbescherming met o.a. exclusieve merken PUMA en ARBESKO.
Continu meer dan 15.000 paar op voorraad. Test onze competentie, wij willen u graag
overtuigen!

BIG verzamelt en valideert informatie over gevaarlijke stoffen. BIG maakt ext-SDS'en
volgens de meest recente richtlijnen van REACH en CLP, WIK-kaarten of etiketten en is
gespecialiseerd op het gebied van classificatie, ecologie en transport. Hierdoor kunnen wij
diensten zoals een 24u op 24u Emergency Response Service, productregistratie of
verpakkings- & transportadvies aanbieden. BIG brengt jaarlijks een selectie van de databank
uit op verschillende media: de BIG Kaleidos producten. Daarnaast heeft BIG zich ook
gespecialiseerd in Downstream User Compliance Checks en het opstellen van DU-CSA/CSR.
Ontdek de nieuwe Product Risico Adviesmodule (PRA) op onze stand. Dit is een unieke TIER0-tool om eenvoudig een eerste inschatting te kunnen maken van de risico’s verbonden aan
de chemische stoffen en processen binnen uw organisatie.

Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte val- en
stootbeveiligingen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat de bescherming
van mensen, voertuigen, gebouwen en infra structuur. We maken uitsluitend gebruik van
hoogwaardige, zeer hoog performante kunststoffen, waarbij de eigenschappen van
traditionele grondstoffen in het niets verzinken.

Boplan
Muizelstraat 12
8560 Moorsele
T: (0)56 20 64 20
E: info@boplan.be
www.boplan.be

Boplan modulaire systemen zijn de meest innovatieve op de markt en beveiligen
wereldwijd nu reeds bedrijfshallen, warehouses, productie hallen, luchthavens, ... tot en met
boorplatformen en (petro)chemische sites. Voor elke specifieke toepassing hebben we een
oplossing in huis.

F: (0)56 20 63 20

Door onze passie voor kwaliteit en zin voor innovatie zijn we geëvolueerd tot één van meest
leidinggevende bedrijven in de sector. Alle producten en systemen worden in België
vervaardigd en vooraf aan de strengste normen onderworpen.

Brady is wereldwijd dé specialist op het vlak van duurzame labelling en identificatie. We
vervaardigen pictogrammen, leidingmerkers en andere veiligheidssignalisatie van de beste
kwaliteit. We kunnen de plaatsing van de pictogrammen alsook de opmaak van
evacuatieplannen verzorgen.

Brady
Lindestraat 20 9240 Zele
Tel.: +32 (0)52 45 79 34
Fax: +32 (0)52 45 79 00
salesbenelux@bradycorp.com
Web : www.brady.be

Daarnaast hebben we een compleet gamma labelprinters waarmee klanten zelf alle
signalisatie kunnen maken voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Verder is er
Lockout/Tagout, een uitgebreid gamma vergrendelsystemen en hangsloten.
Tot slot zijn er de SPC absorptiematerialen van Brady, gemaakt van 100% polypropyleen en
speciaal ontwikkeld om gemorste vloeistoffen (olie, water, koelvloeistoffen,
oplosmiddelen,...) snel, efficiënt en veilig op te ruimen.

CardioService ontwikkelt diensten om levens te redden bij plots hartfalen en verspreidt
Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in België. Bij CardioService heeft u de
mogelijkheid om de toestellen zowel te huren als te kopen, wat elke afnemer in staat stelt
een formule op maat te kiezen.

CardioService
Steenweg op Brussel 213
1780 Wemmel
Tel: 02 451 00 33
Mob: 0498 04 33 21
benny@cardioservice.be
www.cardioservice.eu

CardioService heeft een rechtstreeks en goed contact met zijn fabrikanten van AED’s en
biedt enkel gerenommeerde merken zoals Philips, Primedic en Physio Control aan scherpe
prijzen. Dankzij de pakketten inclusief onderhoud is uw toestel op elk moment gebruiksklaar.
Ook voor trainingen, EHBO- en opfrissingscursussen kan u terecht bij CardioService.
Het ultieme doel? De kennis over plotseling hartfalen verhogen en onnodige slachtoffers
vermijden door iedereen toegang te bieden tot een hartveilige (werk)omgeving.

Een goed functionerende, proactieve externe preventiedienst zorgt voor gemotiveerde
medewerkers op de werkvloer. CLB Externe Preventie heeft als doel om te helpen met een
passend welzijnsbeleid op maat van uw organisatie.

CLB Externe Preventie
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
T 011 59 83 50,
edpb@clbgroup.be
www.clbgroup.be/externe-preventie

Naast de arbeidsgeneeskundige prestaties voorzien in de wetgeving (zoals de medische
onderzoeken, vaccinaties, toezicht op arbeidsplaatsen, metingen,…), biedt CLB Externe
Preventie u een ruim gamma aan bijkomende diensten zoals:
• onderzoeken in het kader van het rijgeschiktheidsattest
• adviezen inzake veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale belasting (o.a.
risicoanalyse)
• opleidingen: EHBO, rookstop,…
• lezingen, publicaties van artikelen in uw personeelsblad
CLB Externe Preventie werd op 01 juli 2011 erkend.
Het belang van een goed welzijnsbeleid in bedrijven en organisaties is niet te ontkennen.
Vanuit de markt kwam meer en meer de vraag om hulp bij het proces van optimalisatie van
welzijn. Aan uitvoering en implementatie wordt te weinig aandacht besteed terwijl dat juist
de bedoeling moet zijn.
CWB - Care for Well Being kan u in het gehele of gedeeltelijke proces zeer gericht bijstaan.

CWB
Care for Well Being
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
T 011 59 91 82
info@cwbgroup.be

Vandaar de ontwikkeling van onze eigen CWB-methodiek, die we de Cirkel van CWB
noemen. In deze methodiek herkennen we de drie belangrijkste fasen nl: Advies,
Implementatie en Borging. Onze methodiek is toepasbaar op de 5 welzijnsdomeinen:
arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie, arbeidsgezondheid en psychosociale
aspecten.
Veiligheid draait om details. Zeker als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. Al
meer dan 25 jaar is Denios specialist op het gebied van een veilige opslag en handeling van
gevaarlijke stoffen.

Denios BV
Kenniscentrum België
Zandstraat 48/1
2980 Zoersel
Tel : 03/312.00.87
Fax: 03/311.73.51
e-mail : info@denios.be

Denios ontwikkelt producten en systemen, en begeleidt haar afnemers bij de keuze en de
implementatie van de juiste oplossingen. Klanten kunnen hierbij rekenen op
vakbekwaamheid, optimale kwaliteitsbewaking en een persoonlijke benadering.
Denios beschermt mens en milieu met expertise, een hoogwaardig productaanbod en een
zeer klantvriendelijke benadering. Ook wat tarieven en kosten betreft, is Denios
onderscheidend te noemen. DENIOS is met 14 Europese vestigingen markleider op haar
vakgebied en kan door grootschalige productie, standaardisatie maar ook door het
ontbreken van tussenhandel zeer concurrerend aanbieden

Dosafe is een zeer innovatief adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van het
monitoren van gebouwen.

DOSAFE
Evence Copeelaan 91
( Cmine Crib )
3600 Genk
Tel: 0499767443
Mail: info@dosafe.be
www.dosafe.be

DuPont De Nemours
Nancy Baeten
Mobile +32 473 73 33 45
E-mail : nancy.baeten@dupont.com
Website : www.safespec.europe.co.uk

Electro-Test
Kerkstraat 33 – 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39
F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be
www.electro-test.be

Wij monitoren het verbruik van gas, water, elektriciteit en binnen luchtkwaliteit waardoor
wij het gebouw op duurzaamheid kunnen beoordelen, wij streven om gebouwen te genezen
,duurzaam te maken en besparingen te realiseren in het verbruik
Wij gebruiken Internet of Things toepassingen en praktische dashboards om gegevens snel
te kunnen raadplegen
Door het monitoren met onze applicaties dragen we dadelijk bij aan gezondheid en milieu
doelstellingen, met gericht advies werken wij aan jullie doestellingen. We rusten jullie uit
met inzicht op het gebouw en meerdere gebouwen
Milieu bewust, Duurzaam wonen en werken, gezonder omgeving en veel besparen
We See, We say, We Do

DuPont Protection Solutions ontwikkelt kleding en materialen om mensen te beschermen,
zodat ze op hun best kunnen presteren in de meest uitdagende werkomstandigheden.
Door combinatie van wetenschappelijke innovatie en expertise op het gebied van fabricage,
heeft DuPont een volledig gamma Tyvek® en Tychem® chemisch beschermende kleding
ontwikkeld.
Alle Tyvek® en Tychem® kleding is gemaakt overeenkomstig de hoge kwaliteitsnormen van
DuPont en biedt een ideale combinatie van bescherming, duurzaamheid en draagcomfort .

Electro-Test is een Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC). Onze ingenieurs en
technici voeren wettelijk verplichte en aanbevolen inspecties en keuringen uit voor
particulieren en bedrijven. Deze controles spitsen zich toe op volgende domeinen:
elektriciteit, gas, EPC, hefwerktuigen en liften, waterinstallatie en riolering, thermografie en
explosieveiligheid (ATEX).
Tevens organiseert ons team van technische specialisten zowel open als in-company
vormingen en workshops. Electro-Test ontwikkelde een waaier aan opleidingen en stemt
deze continu af op nieuwe regelgevingen. Eveneens stellen we opleidingen op maat samen
volgens de noden van uw organisatie.

Vooruitgang door traditie

ELTEN BeNeLux B.V.
Postbus 6899
NL-6503 GJ Nijmegen
Tel: +49 2825 80366
Fax: + 49 2825 8075
E-mail: service@elten.com
Web: www.elten.com

ELTEN GmbH is een van de toonaangevende producenten van veiligheidsschoenen in
Europa, en is tot op vandaag een familie bedrijf, welk in de vierde generatie geleid wordt
door Heiner en Jörg van Elten. Het bedrijf, gevestigd aan de Neder-Rijn in Duitsland, staat
voor innovatieve technologie op het gebied van voetbescherming met de hoogste
kwaliteitsnormen. ELTEN werkt daarom met toonaangevende wetenschappelijke instituten
en ondersteunt grote onderzoeksprojecten. Bij ELTEN is de consequente ontwikkeling van
nieuwe, probleemgeorienteerde oplossingen in de veiligheidsschoenen niet alleen een
filosofie maar een traditie – de naam ELTEN staat sinds meer dan 100 jaar voor innovatieve
schoeisel concepten.

Emma Safety Footwear
Postbus 1212
6201 BE Maastricht
Tel: +31 (0) 43 – 800 1950
Fax: +31 (0) 43 – 800 1988
E-mail : sales@emmasf.com
Web : www.emmasafetyfootwear.com

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 BRUSSEL
Website FOD WASO : www.werk.belgie.be

G4S Fire & Safety
Abtsdreef 10 F
2940 Stabroek
T +32 (0)3 568 19 98
F +32 (0)3 568 06 08
g4sfire&safety@be.g4s.com
safetysystems@be.g4s.com
www.g4sfiresafety.be

Group Beyers
Prins Van Everbergstraat 22
3078 Everberg
Tel: +32.2.303.88.68
Fax: +32.2.303.88.69
GSM: +32.479.24.82.31
www.lucbeyers.be

A lot has changed in 85 years
We blijven natuurlijk doen waar we goed in zijn: het ontwikkelen en produceren van
kwalitatief hoogwaardige veiligheidsschoenen.
Emma gaat altijd een stap verder dan alleen het ontwerpen en produceren van schoenen,
Emma plaats zich in de schoenen van de klant. Soms letterlijk. De beste manier om
gespecialiseerde schoenen te maken is zélf ervaren wat ze dagelijks doormaken.
Veiligheid heeft alles te maken met verfijnen, verbeteren en conformeren aan de geldende
regels. Emma Safety Footwear wil schoenen maken die niet alleen aan de gestelde eisen
voldoen, maar ook al je verwachtingen overtreffen.
Emma staat voor meer veiligheid en meer comfort.
WE CARE, WORK SAFE !

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is bevoegd voor
de regelgeving en de controle op de naleving van het welzijn op het werk. We brengen
tijdens de Prenne een assortiment mee van onze publicaties. Kom kennis maken met onze
campagnes. Ook voor een specifieke vraag over het welzijn op het werk kan u op onze stand
terecht.
Kenniscentrum welzijn op het werk BeSWIC www.beswic.be

Door mensen in te schakelen die van veiligheid hun hoofdberoep hebben gemaakt worden
uw risicovolle werken op een veilige manier overzien. Afhankelijk van wat het werk inhoudt,
selecteert G4S Fire & Safety de geschikte werknemers, van brand-veiligheidswachten tot
preventieadviseurs. Samen met de opdrachtgever werken we het ideale serviceplan uit.
Dankzij jarenlange kennis en expertise voorzien we de meest doeltreffende begeleiding bij
shutdowns en turnarounds. Onze services zijn over de jaren heen sterk uitgebreid om de
groeiende vraag aan specialisatie op dit vlak te blijven controleren. Met de verkoop, verhuur
en onderhoud van gespecialiseerd safety equipment, beschikt G4S Safety Systems over de
vereiste uitrusting om mensen in risicovolle situaties veilig hun job te laten uitoefenen.
Dankzij uitgebreide kennis en ervaring in vakgebieden als gasdetectie, adembescherming en
valbeveiliging zijn we in staat uw veiligheidsnoden perfect in te schatten. Daarbij investeert
G4S in exclusieve, innovatieve veiligheidsoplossingen om aan de steeds veranderende noden
van de veiligheidsmarkt tegemoet te komen. G4S Training Services is gespecialiseerd in het
geven van veiligheids- en vaardigheidsopleidingen. Naast de standaard opleidingen werken
we in nauw overleg ook opleidingen op maat uit, zowel in ons trainingscentrum te Asse als
op de eigen bedrijfslocatie. Als wereldleider in beveiligingsoplossingen biedt G4S zekerheid,
een cruciaal aspect op safety vlak!

Group Beyers bvba is specialist in verkeersveiligheid op niet-openbare wegen. Op
bedrijfsterreinen, op luchthavens, in stations, in grote logistieke hallen, op parkings en zelfs
binnenin bedrijven is er een mix van voetgangersverkeer en voertuigen. De basis van een
degelijk preventiebeleid is zondermeer een doordacht plan. In samenwerking met de klant,
leveren wij hierbij advies om samen een efficiënt verkeersplan te ontwerpen. Dit kan
aangeleverd worden in allerlei formaten en digitale versies.
Luc Beyers bvba specialiseert zich in het aanbrengen van belijningen, zowel binnen als
buiten. We specialiseren ons in het aanbrengen van epoxy, PU, anti-slip coatings, vloer
coatings, thermo-plastische producten enz… Onze montageploeg verzorgt vakkundig het
gebruik van de juiste producten. Bovendien bieden we een uitgebreid gamma aan van
verkeersborden, ook op maat gemaakt, aanrijd-beveiliging, stootbuffers, spiegels,
snelheidsremmende maatregelen, tijdelijke werf bebakeningproducten, en een heel gamma
signalisatie voor zowel binnen als buiten.

Groep IDEWE
Interleuvenlaan 58
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 390 411
Fax 016 400 236
info@idewe.be
www.idewe.be - www.ibeve.be

IMES SAFETY NV
Gunter Cuypers
Erik Desaeger
Noorderlaan 31A - 2030 Antwerpen
Tel.: +32(0)3 830 00 00
Fax: +32(0)3 830 00 19
E-mail: info.safety@imes.be
Web: www.imes.be

Incerta
Sluizeken 33
B-9620 Zottegem
Tel: +32 (0)9 261 57 22
Fax: +32 (0)9 362 14 71
info@incerta.be
www.incerta.be

Bij IDEWE vinden we dat elke klant recht heeft op slimme preventie en dit ongeacht het
preventiebudget. Wij gaan verder dan het strikt wettelijke en kijken vooral naar wat zinvol is
en waarde toevoegt. Slimme preventie dus. Met resultaat!
Bij het samenstellen van ons aanbod vertrekken onze experten steeds vanuit de huidige én
toekomstige preventie- en welzijnsnoden van uw sector. Zo bieden wij u gerichte
antwoorden op uw specifieke preventie- en welzijnsbehoeften, wat u een hoge return on
prevention oplevert. Ons aanbod is opgebouwd rond vier complementaire pijlers, die onze
geïntegreerde 360° benadering vormen van preventie en welzijn. Samen met onze klanten
gaan we voor gezonde werknemers, die veilig aan de slag zijn in een optimale
werkomgeving en dit ondersteund door de juiste kennis en tools.
Groep IDEWE kan rekenen op meer dan 700 gekwalificeerde medewerkers en werkt vanuit 9
regionale kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Namur,
Roeselare en Turnhout). Zo ondersteunt de Groep IDEWE 35.000 werkgevers en 600.000
werknemers bij het opzetten van een veilige werkomgeving.
Groep IDEWE, altijd de slimste keuze!

IMES SAFETY is een toonaangevende distributeur van MRO artikelen. Persoonlijke
beschermingsmiddelen en hygiëne artikelen zijn binnen IMES de sterkst groeiende
produktgroep. IMES SAFETY beschikt over een cel van specialisten die voor u, de juiste
producten kunnen aanbieden, dit in combinatie met op maat gemaakte logistieke
oplossingen.
Vraag ook naar onze «service op maat» die we u met onze PASBUS kunnen bieden!
IMES SAFETY uw specialist in persoonlijke bescherming.

Incerta is al jaren gekend als dé partner voor bedrijven die zijn begaan met hun veiligheidsen kwaliteitsbeleid. Zorgsystemen zoals VCA, ISO en OHSAS kunnen administratief zwaar
doorwegen op een onderneming. Met hun VARIO Online software is het behalen, maar
vooral ook het beheren en behouden van dergelijke certificaten eenvoudiger, efficiënter en
kostenbesparend.
Incerta onderscheidt zich van de doorsnee softwarebouwer omdat zij preventieadviseurs,
kwaliteitsverantwoordelijken en milieucoördinatoren in dienst hebben die meedenken met
hun programmeurs. Door de samenwerking van deze beiden zijn zij in staat om mee te
denken met hun klanten op zowel technisch als functioneel gebied.
Omdat VARIO modulair samengesteld kan worden, kunt u kiezen welke modules
(projectbeheer, personeelsbeheer, documentenbeheer, risicobeheer, metingen,
materiaalbeheer, kwaliteitsmanagement, milieubeheer,....) voor uw bedrijf een meerwaarde
kunnen bieden.
QHSE software van Infoland
Met de integrale software oplossing iProva verbetert u de veiligheid binnen uw organisatie.
iProva geeft u altijd en overal inzicht in de status van incidenten, gevaarlijke situaties en
maatregelen. U heeft persoonlijke actielijsten en krijgt op het juiste moment een seintje
wanneer u bijvoorbeeld een incident dient af te handelen, een veiligheidsronde moet lopen
of een oorzaak-analyse moet uitvoeren.

Infoland
Vlasmeer 5/0008
B-2400 Mol
+32 (0)3 203 02 90
steluwvraag@infoland.be
www.infoland.be

Daarnaast ondersteunt iProva u met diverse zaken op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
risicobeheersing. Denk hierbij aan interne en externe audits, contractbeheer, de registratie
en afhandeling van afwijkingen, incidenten en klachten, het beheren en controleren van
machines, het analyseren van risico’s en het beheren en delen van documenten, processen
en formulieren.
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van de Infoland QHSE software? Bezoek onze
stand voor een demonstratie. Of ga naar www.infoland.be.

INNI publishers is al meer dan 60 jaar actief als professionele juridische uitgeverij. Tot ons
publiek behoren diverse doelgroepen, waaronder preventieadviseurs, veiligheids- en
gezondheidscoördinatoren, ... die van erg specifieke delen van de wetgeving op de hoogte
moeten zijn.

Inni publishers
Industrielaan 5
B-8501 Heule
T +32 56 36 32 00
E info@innipublishers.com
www.innipublishers.com

IRIV België
Driehoekstraat 27
3945 Ham
Website: www.iriv.be
Tel 0479 87 10 08
Email: info@iriv.be

ISI nv
Dekenijstraat 3
1180 Brussel
www.isi-be.eu
tel 02 343 30 81

In onze boekenreeks Preventie & veiligheid op het werk, hebben wij tal van nieuwe
uitgaven, o.a.:
- De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen
- De norm ISO 14001. Milieumanagementsystemen
- De norm ISO 45001. Veiligheidsmanagementsystemen
- Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen
- Preventie van psychosociale risico's op het werk

IRIV België biedt u de instrumenten en de kennis om uw papieren tijgers om te zetten naar
functionele dynamische systemen waarbij de informatie 24/7 online beschikbaar is.Met Cross
Approach® maakt u alle bedrijfsdocumenten online beschikbaar en bepaalt u zelf welke
informatie u aan groepen medewerkers (digitaal) ter beschikking stelt. Cross Approach®
ondersteunt de High Level Structure (HLS) zoals die zijn vereist in de nieuwe versies van de
ISO-Normen.
Met Regis’t® beschikt u over een digitaal risico-analysesysteem voor:
– Het inventariseren en analyseren van risico’s binnen organisaties
– De risicobeleving onder (groepen van) medewerker

ISI nv is een zelfstandig Belgisch bedrijf met 40 jaar ondervinding in toelevering, verhuur en
onderhoud van professionele apparatuur voor het meten en loggen van fysische grootheden.
ISI bied oplossingen aan voor risicoanalyse van de veiligheid op de werkplaats met klasse 1
en 2 geluidsmeters, geluidsdosimeters, trillingen hand-arm en het volledig lichaam (whole
body vibration), fijn stof met filters en pompen (PM10, PM2.5 etc), automatische
meetstations voor stofconcentratie en tenslotte magnetische straling conform de Europese
wetgeving.

sales@isi-be.eu

ITIS is gespecialiseerd in het leveren van software applicaties en SDS databanken die u
ondersteunen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van HSE en het voldoen aan
de wet- en regelgeving. Wij leveren ons eigen ontwikkelde gevaarlijke stoffen beheer
systemen GROS en SOFOS360 en de cloudapplicaties en databanken van Chemwatch,
waarvoor wij optreden als agent in de Benelux. Hiermee leveren wij oplossingen voor bijna
elk aspect van het chemische stoffen management, waaronder:

ITIS Products
Zwolseweg 23
2994 LB Barendrecht Nederland
+31 88 80 40 00
www.itis.nl/hsesolutions
info@itis.nl

SDS management (wij houden uw SDS databank actief up-to-date)
Veiligheidsinstructiekaarten
Risico en bloostellingsbeoordelingen
De stoffeninventaris
Voorraadbeheer
Afvalbeheer
Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in 47 talen
REACH en GHS compliance
ITIS levert daarnaast ook softwareoplossingen voor het management van incidenten en
gevaarlijke situaties en het uitvoeren van de RI&E.

MDP group
Winkelom 81
2440 Geel
Tel: +32 (0)14 59 26 07
Fax: +32 (0)14 59 47 41
E-mail: info@mdpgroup.be
Web: www.mdpsafety.be
www.fireprotection.be

Mensura EDPB vzw
Zaterdagplein 1 1000 Brussel
+32 2 549 71 00
F +32 2 223 52 50
E info.edpb@mensura.be
Web : www.mensura.be

MDP SAFETY maakt deel uit van de MDP-Group welke actief is in de verkoop, installatie en
onderhoud van producten die betrekking hebben op de veiligheid van personen en
gebouwen waaronder PBM materialen, werk- & bedrijfskledij met eventuele
bedrukking/borduring, signalisatie, piktogrammen, belijning en verkeersborden, EHBO &
toebehoren, … De combinatie van de verdeling van gekende A-merken en een
hoogwaardige basislijn zorgt voor een complete dekking van ons gamma, dit qua prijs en
kwaliteit.

MDP FIREPROTECTION bedient jaarlijks ca + 10.000 klanten betreffende verkoop,
installatie, onderhoud, herstelling en vooral begeleiding betreffende
brandbestrijdingsproducten. MDP-GROUP is houder van het ISO 9001:2008
kwaliteitscertificaat waardoor al onze processen ten alle tijden worden gecontroleerd en
geoptimaliseerd. Voor het uitvoeren van technische controles aan brandblussystemen is
MDP-FIREPROTECTION houder van het certificaat NBN S021-050 schaal 1

Je boekt pas resultaat, als iedereen er staat. Uw medewerkers zijn uw belangrijkste troef.
Meer dan ooit vormen mensen de meerwaarde van uw organisatie. In deze hectische tijden is
de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers een belangrijke bouwsteen voor het
rendement van uw organisatie. Mensura biedt u hiertoe de nodige inzichten en middelen.
Ons streven is om samen uw medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden.
Waarvoor kunt u vandaag een beroep doen op Mensura?
> Ontwikkelen van een gezond arbeidsbeleid
> Bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers
> Adviseren inzake veilige en gezonde arbeidsplekken
Mensura is een specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid, die u advies,
oplossingen en diensten op maat van uw bedrijf aanreikt. Van het strikt wettelijke tot zoveel
meer.

Nieuwe ideeën voor meer veiligheid, comfort en service.

Moldex-Metric AG & CO. KG
Adem- en Gehoorbescherming
Ebweg 1a 2991 LS Barendrecht
Nederland
Tel.: +31 (0)180 530053
info@nl.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com

Moldex is een van ’s werelds leidende fabrikanten op het gebied van adem- en
gehoorbescherming. In Europa houden meer dan 450 medewerkers in 8 landen zich bezig
met het ontwikkelen, produceren en verkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Professionals in de industrie en vakmensen vertrouwen al meer dan 25 jaar op onze
kwaliteitsproducten.
Moldex focust op de gebruiker, daarom besteden we speciale aandacht aan het
gebruiksgemak, hoog gebruikerscomfort en aantrekkelijk design. Wij bereiken dit door
constant nieuwe ontwikkelingen toe te passen. Onze business partners waarderen onze
flexibiliteit en hoge servicegraad.
De medewerkers van Moldex Benelux staan u graag bij indien u vragen heeft over adem- en
gehoorbescherming.

Omnisafe is specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen. Natuurlijk wilt u als werkgever
over de veiligheid en gezondheid van uw werknemers waken.
Veiligheid vraagt om expertise, Omnisafe kan u hiervoor aanbieden:

Omnisafe bvba
Zuiderring 34 B-3600 Genk
T +32 89 69 99 17
F +32 89 69 99 20
info@omnisafe.be
www.omnisafe.be

* Preventie- en productadvies
* Het complete gamma persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en werkkledij
* Jarenlange expertise in het optimaliseren van veiligheid op de werkvloer
* Een solide samenwerking met bevoorrechte leveranciers
* Een showroom waar u vrijblijvend kunt kennismaken met onze PBM's
Omnisafe, gegarandeerd de veiligste keuze.

PARTNER bvba
Herentalsebaan 151
2150 Borsbeek
Tel.: +32 (0)3 366 27 27
Fax: +32 (0)3 366 27 37
Mail : info@partnersafety.be
Web : www.partnersafety.be

Prosafco NV
Hoge Barrierestraat 11
8800 Roeselare
Tel: (0)51 26 86 86
(0)51 21 10 25
info@prosafco.be
www.prosafco.com

Rei- International
Bedrijfsstraat 21
3500 Hasselt
Tel. 011/49.01.68
Fax. 011/49.01.69
info@louisvanrompaey.com
www.rei-international.com

R2S [Risk2Safety]
Meistraat 14
3510 Kermt
Koen Neven: +32 (0)476 541 651
Carl Nys +32 (0)471 110 238
www.r2s.be
info@r2s.be

PARTNER onderscheidt zich door een uiterst klantgerichte benadering. Naast
productleverancier zijn we ook een volwaardige safety service provider. Onze enthousiaste
commerciële buiten- én binnendienst staat steeds klaar om alle vragen en problemen aan te
pakken. Onze kennis brengen we u ook in de praktijk via boeiende productdemo’s en
trainingen.
Dit alles wordt ondersteund door een accurate logistieke dienst, ruime stocks, een
professionele magazijndienst. Orderopvolging en stipte leveringen zijn een prioriteit.
Een hecht partnership met onze fabrikanten van unieke merken heeft daartoe beslist
bijgedragen en maakt nog steeds het verschil.

De veiligheid van uw werknemers is de grootste zorg van PROSAFCO nv.
Als fabrikant en verdeler van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bieden wij een
ongewoon groot assortiment aan dat alle mogelijke terreinen bestrijkt:
Handbescherming, Veiligheids- en werkkledij, Voetbescherming, Hoofd- en
gelaatsbescherming, Gehoorbescherming, Valbeveiliging, Hygiëne en reiniging en
Signalisatie. De nationale en Europese normeringen zijn divers en wijzigen voortdurend.
PROSAFCO nv heeft de kennis en de ervaring in huis om uw specifieke behoeften in kaart te
brengen en te beantwoorden met de juiste producten op het juiste ogenblik. U kan daarbij
vertrouwen op ons adequaat voorraadbeheer en ons uitgebreid distributienetwerk.
Kortom: Bij PROSAFCO nv krijgt u maatwerk.
PROSAFCO nv begeleidt u graag met een aantal aanvullende dienstverleningen zoals
gespecialiseerde oplossingen, opleidingen, keuringen, aanvullende testen of mogelijke
herstellingen. U merkt het al: wanneer het op arbeidsveiligheid aankomt, gaat PROSAFCO
nv echt de hele weg met u mee.

Rei International heeft drie belangrijke diensten, die het brandrisico minimaliseren. Ten
eerste plaatsen we brandwerende afdichtingen voor buisdoorvoeringen, kabels en
kabelbundels, kabeldoorvoeringen en voegen. Ten tweede bieden we oplossingen voor
hout- en staalbescherming. Heel gerichte behandelingen bijvoorbeeld of
brandbescherming/pleisterbekleding. Ten slotte plaatsen we brandkleppen en bekleden we
luchtkanalen voor het bekomen van de vereiste brandweerstand. Rei International met 16
medewerkers zorgt voor een correct advies en voor heldere, wettelijk waterdichte attesten.
Op die manier beveiligt U uw gebouw, uw personeel en uw financiële situatie en kan U een
vermindering afdwingen van uw brandverzekering.
Zaakvoerder ing. Louis Van Rompaey is als vroegere brandweercommandant en 2 jaar studie
als fire engineer uiteraard goed geplaatst om u te adviseren op vlak van brandafdichtingen
en compartimentering.

SAFETY DOESN’T HAPPEN BY ACCIDENT
Ongevallenpreventie begint en eindigt op de werkvloer. Het is dus belangrijk dat het
preventiebeleid doorstroomt tot bij de uitvoerders van de werkzaamheden.
Dit kan enkel door werkbare en eenvoudige tools, die ook een meerwaarde vormen en
bruikbaar zijn voor de hiërarchische lijn en de mensen op de werkvloer. Daarnaast moeten
deze tools ten allen tijden beschikbaar zijn voor iedereen. R2S heeft hiervoor doo.bs
ontwikkeld. Onze unieke aanpak, in 7 stappen volgens het KISS’R-principe, zorgt voor een
preventiebeleid op maat van uw bedrijf.
Vanuit een eigen opgestelde veiligheidsscan kan, zonder verplichting, verdere ondersteuning
uitgevoerd worden. Alle informatie van onze ondersteunende diensten en een demo van
doo.bs kan je ontdekken op onze stand van deze Prenne en op onze website: www.r2s.be of
www.doo.bs

De Safetify software is uw draad van Ariane, inzake veiligheid en welzijn en helpt u de
preventie binnen uw bedrijf te structureren. U beperkt de tijd gekoppeld aan de
administratieve taken en tijdrovend onderzoek verbonden aan de preventie.

Blue Line Solutions Belgium – Safetify
Bld de la Fleur de Lys 6
1400 Nijvel
Tel: +32 (0)67 84 44 54
sales@safetify.eu
www.safetify.eu

Safetify laat u eveneens toe om efficiënt met uw collega’s te communiceren dankzij
duidelijke veiligheidsinformatiebladen, ongevallenfiches of de opvolging van het actieplan.
De versies Pro et Premium (multi-gebruikers) creëren een werkelijke dynamische
samenwerking binnen uw bedrijf.
Dankzij onze documentendatabase, vindt u al uw belangrijke documenten terug in enkele
muisklikken. Met Safetify, maakt u deel uit van een gebruikersgemeenschap die online
samenwerkt, dankzij het delen van risicoanalyses. Vereenvoudig uw werk en geef het
zichtbaarheid!
SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Wij staan
bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd
een netwerk van ca. 1800 kantoren en laboratoria met meer dan 85.000 werknemers.

SGS Statutory Services Belgium vzw
Centrum Zuid 1111
3530 Houthalen
Tel. : +32 (0)11 806176
Fax.: +32 (0)11 806175
E-mail: sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com
Web: www.sgs.be

SGS Statutory Services Belgium is een officieel erkende Externe Dienst voor Technische
Controle dat controles, technische inspectie, certificering, expertise en opleidingen biedt
inzake veiligheid, welzijn en milieu,en verenigt de slagkracht van een wijd vertakte
multinational met de soepelheid van een team dynamische, lokale specialisten. Wij bieden U
o.a. volgende expertise aan:
• Inspecties van personenliften, hef en hijswerktuigen, elektrische installaties, opslagtanks,
drukinstallaties,...
• Expertise met betrekking tot machine –en brandveiligheid
• Expertise ATEX zonering
• Energieprestatiecertificaat en energieaudits
• Veiligheidscoördinatie
• Risicoanalyses
•Technische documentatie en illustraties – via SGS Documentation services

Training Solutions kan makkelijk in één adem genoemd worden met begrippen als
veiligheid, logistiek en VCA. Met vijf opleidingscentra, een trouw legioen van doorwinterde
(en meertalige) opleiders en actuele en boeiende cursussen staan wij op het educatieve front
van heftruckopleidingen, HR, VCA-certificaten,…

Training Solutions
Joseph Cardijnstraat, 34
9420 Erpe-Mere
Tel : 053 21 69 27
Fax : 053 70 27 33
training@trainingsolutions.be

Als deel van het privénetwerk Etic’s at work biedt het met zes andere specialisten een
allesomvattend aanbod inzake veiligheid op het werk, en daarbuiten. You name it, we’ve got
it!

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

uvex Arbeitsschutz BeNeLux
Würzburger Strasse 181-189
DE 90766 FÜRTH Duitsland
http://www.uvex.de
p.meyer@uvex-safety.be
Peter Meyer, Mob. 0472/346.306

Het Duitse familiebedrijf UVEX, kortnaam voor UltraViolet EXcluded, heeft meer dan 85 jaar
ervaring in gelaatsbescherming voor industriële en sportieve toepassingen.
Met een zwaartepunt in R&D en europese productie is UVEX uitgegroeid tot een premium
PBM-fabrikant met een gamma van "kop tot teen". Hiervan getuigen onze Eyewear Factory
“made in Germany” alsook een moderne schoenfabriek in Italië en de uvex
handschoenproductie in Lüneburg (Duitsland). Dit alles kwalificeert UVEX als een in Europa
producerende fabrikant die innovatieve, kwalitatieve PBM's aanbiedt.

Als dé expert op het gebied van Eerste Hulp leveren wij een uitgebreid assortiment aan
EHBO-artikelen, geven wij antwoord op alle mogelijke vragen en bieden wij hiervoor de
juiste middelen.

Vandeputte medical
Prins Boudewijnlaan 43 2650 Edegem
T + 32 (0)3 336 96 00 F +32 (0)3 336 96 09
www.vdpmedical.com
info.be@vdpmedical.com

Vandeputte Medical staat reeds meer dan 45 jaar voor betrouwbaarheid. Onze service houdt
niet op wanneer wij een bestelling geleverd hebben, maar begint dan eigenlijk pas. Bij iedere
stap denken wij mee. We adviseren welke producten het beste passen bij de unieke
behoeftes van een organisatie, en zorgen desgewenst ook voor onderhoud, reparatie en het
automatisch aanvullen van materialen. Verder zijn wij actief in de ambulancezorg,
ziekenhuizen en politie.

Variphone International is gericht op het ontwikkelen van op maat gemaakte
gehoorbescherming die ingezet kan worden ter bestrijding van lawaaioverlast en ter
bevordering van de communicatie in lawaai.

Variphone International
Deusterstraat 72
3990 Peer
Tel.: 011/ 66.81.20
Fax: 011/ 63.64.27
info@variphone.com
www.variphone.com

Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
vzw
G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59

Ontdek de voordelen van controleerbare gehoorbeschermers zoals de instelbare
Variphone voor optimale bescherming op de werkvloer, of ervaar de vlakke demping van de
Musician Earplugs tijdens jouw repetitie met de band of bij een bezoek aan een festival.
Of, ga voor de systematische aanpak van het HearingCoach concept waarbij Variphone voor
u een multidisciplinair actieplan kan opstellen.

VIGeZ is het expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. We leveren
al meer dan 20 jaar strategieën, advies & begeleiding, opleidingen en methodieken (in de
vorm van kant-en-klare pakketten) aan gezondheidsprofessionals. Wij zijn actief op het
gebied van gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van zittend gedrag,
geestelijk gezondheidsbevordering en minder roken naar verschillende settings toe
waaronder naar bedrijven. Op www.gezondwerken.be vindt u tips hoe u een
gezondheidsbeleid opmaakt, welke tools er rond deze thema’s bestaan, en welke
gezondheidsacties u op het werk kan organiseren.
Het VIGeZ lanceert samen met Prebes de Gezond Werken Award, een gloednieuwe
wedstrijd voor ondernemingen die aandacht hebben voor de gezondheid van hun
werknemers. Ondernemingen uit alle sectoren (profit, social profit en overheden) kunnen
deelnemen. Meer info vindt u op www.gezondwerken.be.

V!P safety
Meensesteenweg 385/389
8501 Kortrijk
Tim Vandermeulen
+32 488 338 460
tvandermeulen@vipsafety.eu
www.vipsafety.eu

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel.: 015 44 65 50
Fax: 015 44 65 59
E-mail: info@vsv.be

VWR International bvba
Haasrode Researchpark 2020
Geldenaaksebaan 464 3001 Leuven
Tel 016/38.50.11 – Fax 016 385 385
pss.be@vwr.com
be.vwr.com

V!P safety heeft één duidelijke visie, nl. mensen beschermen zoals het hoort op de
werkvloer. Wij zijn exclusief distributeur voor de Benelux van 3 hoogwaardige Zweedse
merken: Guide handschoenen, L.Brador werkkledij en Zekler oog-, mond- en
oorbescherming.
Guide handschoenen: Met meer dan 250 referenties bieden wij bescherming tegen scherpe
voorwerpen, hitte, koude, vonken, vuil, water, olie, … waarbij de pasvorm, flexibiliteit,
gebruiksgemak en comfort centraal staan. Guide zorgt voor de enige goede bescherming!
Guide CPN handschoenen (Cut, Puncture and Needle). De enige comfortabele en goede
bescherming tegen snijden, perforeren en steken. Dit betekent een optimaal verweer tegen
direct contact met messen, glasscherven, naalden, … zowel te gebruiken in de industrie als
bij overheidsdiensten zoals politie, cipiers, douaniers, defensie, … Uniek in de markt!
L.Brador werkkledij: U bent goed in uw werk en wij zorgen dat u dit comfortabel en modieus
kunt uitvoeren. Wij besteden aandacht aan veiligheid, gebruiksgemak, duurzaamheid, de
juiste stoffen zoals stretch op de juiste plaatsen en vooral kwaliteit. Anders en beter!
Zekler oog-, mond- en oogbescherming: De noodzakelijke bescherming op de werkvloer,
van oordopjes tot koptelefoons met bluetooth en radio. Van mondmaskers tot brillen en
lashelmen. Allen topkwaliteit!

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) wil alle Vlamingen, van 0 tot 100, slimmer maken
over verkeer en mobiliteit. De VSV is een vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil
bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te
brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat met een open geest, op een praktische en
duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV werd per
decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
De kerntaken van de VSV zijn verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en sensibilisering.
Doorheen haar meer dan 20 jaar bestaan heeft de VSV getimmerd aan een levenslang
lerentraject voor verkeerskunde. Via een doelgroepgerichte aanpak schroeft de VSV de
verkeerskennis van elke Vlaming doorheen zijn leven bij.

VWR: uw eerste keuze voor uw persoonlijke en productbescherming!
Bescherming van top tot teen: • Oog- & gezichtsbescherming • Gehoorbescherming •
Ademhalingsbescherming • Handbescherming • Beschermende kleding •
Veiligheidsschoenen
Reiniging en onderhoud: • Tissues, wattenstaafjes & covers • Reinigingsmiddelen,
detergenten
Lekkagecontrole: • Cleanroom matten
• Zeep & schoonmaakproducten • Autoclaveerbare zakken • Desinfecteermiddelen
Hulpmiddelen: • Eerste hulp & noodgevallen
• Signalisatieborden en veiligheidsetiketten • Hygiënemonitoring • Cleanroom papier •
Cleanroom tapes en slangen
Vraag ook onze VWR catalogus Controlled Environment & Safety aan!

