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Nieuwbouw of bestaande bouw
Erfgoed, culturele gebouwen en monumentale panden
Gespecialiseerde gebouwen voor uitvoerende kunsten (licht vervuiling)
Gevaarlijke atmosferen, locaties waar elektriciteit ongewenst is
Offshore en ondergrondse bouwprojecten
Vochtige ruimtes zoals koelcellen of tunnels

Hoogte : 210 mm
Breedte : 325 mm
Diepte : 25 mm
Gewicht : 800 gram
De Behuizing is gemaakt van ABS (sterk, slagvast

Pictogrammen zijn eenvoudig te verwisselen.
      en brandwerend)

Betalux Noodverlichting
De Betalux noodverlichting brandt continu gedurende een levensduur van 15 jaar door middel van
Betalights. Daardoor bespaart u op dure bekabeling,  accu’s en onderhoudsbeurten. Ze zijn zeer
eenvoudig toe te passen in bestaande gebouwen maar ook zeer geschikt voor nieuwbouw. Er is
geen hak- en breekwerk nodig om een elektrische voeding aan te leggen daardoor is deze
noodverlichting ook ideaal voor in bijvoorbeeld monumentale panden zoals kerken en kastelen.

BELANGRIJKE KENMERKEN 

TOEPASSINGEN

UITERLIJKE KENMERKEN

OPTIONEEL

Absolute betrouwbaarheid
Onderhoudsvrij en geen energiekosten
Snelle en eenvoudige installatie
Geen elektrische voeding, batterijen, accu’s, lampen of bedrading nodig
Bestand tegen temperaturen van -60°C tot +80°C
Water- en trilbestendig

Pendel (30 CM)
Losse pictogrammen
Betaguard: Slagvaste beschermkap 

      Vervaardigd van PETG viralite 200, 
      voor toepassingen in bijvoorbeeld sporthallen.
      Lichtdoorlaatbaarheid is >90%.

Betalux 
Pendel

NOODVERLICHTING
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In geval van stroomuitval blijft de noodverlichting onder het vluchtroutearmatuur branden, de
vluchtroutes zijn hierdoor altijd duidelijk gemarkeerd en goed verlicht. Zo kan in het geval van
calamiteiten iedereen het gebouw op een veilige manier verlaten. Zelfs wanneer het nodig is om op
uw werkplek risicovolle processen veilig af te sluiten is er nog voldoende omgevingslicht. Het
decentrale LED noodverlichtingsarmatuur is voorzien van spotverlichting (20 Lux) hierdoor bieden ze
extra veiligheid t.o.v. de standaard vluchtroutearmaturen. Door de vluchtrouteaanduiding te
combineren met noodverlichting zijn ze uitermate geschikt voor kwetsbare inwoners van een
verpleegtehuis tot kritische productielijnen in fabrieken. Wij bieden naast onze led
vluchtwegaanduidingen ook een gevarieerd assortiment van glow in the dark vluchtwegaanduiding
aan.

BELANGRIJKE KENMERKEN 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITERLIJKE KENMERKEN

OPTIONEEL

Eenvoudige montage
Beschermingsgraat IP 40
3 jaar garantie
Herkenningsafstand van 30 mtr.
Extra Led’s voor vluchtwegverlichting

Pendel 30 CM of 1 MTR
Losse pictogrammen

Hoogte: 205 mm
Breedte: 290 mm
Diepte: 40 mm
Gewicht: 0.8 kg
Bevestiging: Muur en of plafond
Materiaal: Polycarbonaat
Verkrijgbaar in zwart en grijs van kleur

Lichtbron: 36 st. leds – 2 st. noodverlichting lampen
Kleurtemperatuur: 6500 °K
Input voltage: AC220-240V 50Hz/60Hz
Nood stroom duur: ≥ 3 uur
Frequentie: 50Hz/60Hz
Input stroom: 10W

Elektrische vluchtwegaanduiding met
noodverlichting

NOODVERLICHTING
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Glow in the dark pictogrammen dragen bij aan de veiligheid in elk gebouw. De fotoluminescerende
oftewel nalichtende pictogrammen zijn in het licht duidelijk zichtbaar, maar ook wanneer het donker
wordt zijn ze nog enige tijd goed te zien. De pictogrammen zijn in verschillende kleuren en maten
leverbaar. In fotoluminescerende materiaal maar ook standaard veiligheidspictogrammen zijn
mogelijk. Middels 3M lijming zijn de pictogrammen eenvoudig te monteren.

BELANGRIJKE KENMERKEN 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITERLIJKE KENMERKEN

OPTIONEEL

Zeer goed zichtbaar, direct na stroomuitval
100% betrouwbaar
Geen elektriciteit, geen bedrading of batterijen, nul
energiekosten
Zeer eenvoudige montage
Onderhoudsvrij voor meer dan 10 jaar
High-level applicaties en low-level applicaties
Kan worden gebruikt in nieuwbouw en bestaande bouw

Graffiti coating
Antislip

Met of zonder fotoluminisatie
Eenvoudige montage
In verschillende kleuren en maten leverbaar
ISO 7010 gecertificeerd
UV Bestendig
Voor binnen en buitengebruik
Niet brandbaar en niet giftig

Dikte 1 mm
Afmetingen: 32.5 x 21 cm
Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min
Eenvoudig te bevestigen

Fotoluminescerende 
noodverlichting

NOODVERLICHTING
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Graffiti coating
Antislip

Wij hebben verschillende glow in the dark pictogrammen voor diverse doeleinde in ons assortiment.
Bijvoorbeeld om de plek van blus benodigdheden aan te duiden, zoals brandblussers en
brandslangen. Ook om een vluchtroute, (nood)uitgangen en brandtrappen weer te geven. Tevens
leveren wij ook pijlen die de richting tonen welke kant men op moet in geval van nood. De
pictogrammen zijn in verschillende kleuren en maten leverbaar. In fotoluminescerende materiaal
maar ook standaard veiligheidspictogrammen zijn mogelijk.  Op verzoek kunnen wij ook afwijkende
maten of pictogrammen leveren

BELANGRIJKE KENMERKEN 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

OPTIONEEL

Met of zonder fotoluminisatie
Eenvoudige montage
In verschillende kleuren en maten leverbaar
ISO 7010 gecertificeerd
UV Bestendig
Voor binnen en buitengebruik
Niet brandbaar en niet giftig
Design borden (Het zwarte kader geeft het pictogram een luxe
uitstraling)

Publieke gebouwen
Zorginstellingen
Stations, treinen en perrons
Stadions
Tunnels
Parkeergarages
Schepen

Pictogram kan naar wens van de klant worden geproduceerd
Verschillende formaten verkrijgbaar
Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min

FOTOLUMINESCERENDE 
PICTORGRAMMEN

FOTOLUMINESCERENDE PRODUCTEN 
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Bij plotselinge stroomuitval kan er direct gevaar ontstaan voor de aanwezige mensen in het gebouw.
Daarbij zorgen gladde vloeren, vluchttrappen en bordessen dat dit gevaar verhoogd wordt. Want mensen
worden hierdoor extra belemmerd in het veilig verlaten van een ruimte. Lichtgevende tape en antislip tape
zorgen ervoor dat het gevaar verkleind wordt en dat alle aanwezige mensen veilig en rustig een gebouw
kunnen verlaten. De kleur van de tape is in het licht wit van kleur en in het donker kleurt deze groen. Glow
in the Dark Antislip tape kan worden opgeladen door natuurlijke of kunstmatige lichtbronnen. De duur van
de lichtemissie hangt af van de hoeveelheid ontvangen licht.

BELANGRIJKE KENMERKEN 

GESCHIKT VOOR 

UITERLIJKE KENMERKEN

Hygiënisch
Eenvoudig aan te brengen
Verwijderbaar
Duurzaam
Zelf op maat te knippen
Geen struikelgevaar
Zeer goed zichtbaar, direct na stroomuitval
100% betrouwbaar

Verschillende fotoluminescerende patronen verkrijgbaar 
Met en zonder anti-slip 
In verschillende kleuren en maten leverbaar
ISO 7010 gecertificeerd
UV Bestendig
Voor binnen en buitengebruik
Niet brandbaar en niet giftig

Trappen
Vloeren
Bordessen
Omlijsting van deuren en ramen 
Trapleuningen

FOTOLUMINESCERENDE 
TAPE EN ANTISLIP TAPE

FOTOLUMINESCERENDE PRODUCTEN 

GESCHIKT VOOR DE VOLGENDE OVERGRONDEN

Acryl & Polyester
Beton
Epoxy

Keramische Tegels
Marmer & Graniet
Polyester

Traanplaat
Trappen
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Ter aanvulling op de traptrede trips
kunnen er vloerpijlen toegepast
worden. 
Verkrijgbaar in verschillende
diameters  ( 10 cm en 13 cm) 

 

De lichtgevende aluminium trapprofielen verhogen de veiligheid in elk gebouw. Tijdens evacuatie bij
stroomuitval en/of rookontwikkeling in een gebouw blijven de traptreden duidelijk zichtbaar. Naast
dat de lichtgevende trapprofielen bijdrage aan de veiligheid in een gebouw, beschermen ze
bovendien ook de trap tegen slijtage van de trapkanten. Kunst en daglicht zorgen ervoor dat de
lichtgevende trapprofielen zich kunnen opladen en in het donker gedurende 8 tot 12 uur lang licht
kunnen afgeven waardoor de traptreden goed zichtbaar zijn in het donker. 

BELANGRIJKE KENMERKEN 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TRAPTREDE STRIPS

Voorzien van antislip laag
Hoogwaardige luminescentiemateriaal (300 mcd.)
Eenvoudige installatie middels montage kit en/of schroeven
In verschillende kleuren verkrijgbaar
Geen stroom, accu’s of batterijen nodig
Snelle opnamen van licht (5-10 minuten)
Lange na gloeitijd (8-12 uur)

Met deze lichtgevende antislip traptrede strip wordt de trap
duidelijk zichtbaar in het donker. Doordat de strips voorzien zijn
van een goede antislip laag kan men niet uitglijden. In geval van
evacuatie bieden deze fotoluminescerende / nalichtende strips een
veilige route. In de strip zit een kartelrandje verwerkt waardoor de
strip gemakkelijk om de trede heen geplakt kan worden. Hierdoor
is ook de voorzijde van de trede zichtbaar in het donker.
Afmeting: 32 x 6 cm

Materiaal: aluminium
Afmetingen: B: 7 cm – h: 3.5 cm – l: 100 cm
Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min
Eenvoudig te bevestigen

FOTOLUMINESCERENDE 
TRAPPROFIELEN

FOTOLUMINESCERENDE PRODUCTEN 
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Het spoor, treinen en stations vormen een domein met een vitale publieke functie.  Goede zichtbaarheid is
een absolute voorwaarde voor veiligheid. Onder alle omstandigheden dienen markante punten zichtbaar
te zijn. Bij calamiteiten waarbij plotselinge duisternis intreedt, moeten ontruimingsplattegronden en
vluchtroute bewegwijzering onmiddellijk oplichten, zodat ze helder zichtbaar worden. Speciaal voor deze
sector zijn de fotoluminiserende ontruimingsplattegronden, pictogrammen en tegels voor het spoor,
treinen en stations ontwikkeld.

BELANGRIJKE KENMERKEN 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PLATTEGRONDEN EN PICTROGRAMMEN

Absolute betrouwbaarheid
Geen elektrische voeding of batterijen nodig
Lange, onderhoudsvrije levensduur
Geen struikelgevaar
Zeer goed zichtbaar, direct na stroomuitval
Voorzien van antislip
Schokbestendig
Vorst bestendig

De Lichtgevende plattegronden helpen om de veiligste manier te markeren en
om te helpen om de doorgangsgebieden af te bakenen. De glow in the dark
ofwel nalichtende plattegronden geven de evacuatieroutes aan en waarschuwen
voor verschillende gevaren en het verbod om bepaalde gebieden te betreden

Lichtintensiteit: 300 mcd / 40 mcd – 3500 min
Afmeting: 400 x 40 mm
Dikte: 17.5 mm
Gewicht: 4.5 Kg

INFRASTRUCTUUR
SPOOR, TREINEN EN STATIONS

INFRASTRUCTUUR

Het innovatieve aspect van de lichtgevende noppentegel is dat bij
plotselinge stroomuitval de fotoluminescerende (antislip) strip zal
gaan licht geven. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor tunnels,
metro en trein stations. Bij calamiteiten kunnen alle reizigers zich veilig
en gemakkelijk een weg naar buiten banen. De waarschuwing- stegels
maken tevens deel uit van geleideroutes voor blinden en
slechtzienden mensen.

Naast de plattegronden kunnen ook pictrogrammen naar wens geproduceerd
worden voor in trams en treinen of voor stations.
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Bij tunnelverlichting vormt veiligheid de hoogste prioriteit. Dit is vastgelegd in de Landelijke
Tunnelstandaard (LTS). Lighting Solutions ontwikkeld hoogwaardige glow in the dark pictogrammen
en tunnelarmaturen die volledig voldoen aan deze standaarden. Onze producten zijn uitgevoerd in
robuuste componenten die langdurige prestaties garanderen. De tunnelverlichting is zowel in te
zetten bij nieuwbouw als bij de renovatie van weg-, trein- en ondergrondse tunnels.

NOODBEHEERSYSTEEM 

BEACONS EN SIGNALERINGSSYSTEMEN

We vervaardigen op maat gemaakte borden voor elk
spoorwegtunnelproject en leveren hybride producten van
fotoluminescente en LED-technologie. Al onze producten zijn
gecertificeerd met het AENOR N-keurmerk (volgens Koninklijk
Besluit 635/2006 betreffende minimale veiligheidseisen in
openbare wegtunnels), zijn speciaal ontworpen voor gebieden
met slecht zicht en slechte verlichting, karakteristieke kenmerken
van wegtunnels en spoortunnels. Onze signalering voor tunnels
zijn zowel goedgekeurd door ADIF als door de verschillende
metro’s over de hele wereld.

Lighting Solutions levert slimme automatiseringsoplossingen
bijvoorbeeld kleine subtiele beacons die een netwerk maken
aan signalen. 

Onze intelligente noodbeheersysteem in tunnels zijn
dynamisch, draadloze en autonome signalering voor het
begeleiden van personen tijdens calamiteiten. Onze slimme
armaturen zijn een combinatie van reflecterend klasse II,
led-verlichting en pictogrammen van 300 mcd. Naast de
autonome werking kunnen ze ook handmatig worden
bediend en gekoppeld worden aan intelligente
infrastructurele regel-en beheersystemen. Ze bewaken de
parameters in de tunnel zoals de temperatuur,
luchtvochtigheid, gas concentratie, etc.

INFRASTRUCTUUR
TUNNELS

INFRASTRUCTUUR

Dit geavanceerde systemen samengesteld uit een netwerk van bluetooth signalen nood- of andere
signaleringselementen kunnen worden opgevangen door uw smartphone waardoor er een interactie
ontstaat tussen de signalering en de gebruiker. Deze signalen kunnen u bijvoorbeeld begeleiden naar
de verzamelplaats tijden brand of andere calamiteiten.
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Wij leveren een breed scala aan RVV verkeersborden, parkeerborden, hectometerborden en
verzamelplaatsborden. De borden kunnen worden geproduceerd met retroreflectie of
fotoluminescerend materiaal.  De borden kunnen tevens naar wens van de klant worden
geproduceerd.

KENMERKEN 

SPECIFICATIES

RETROREFLECTIE

E007 Verzamelplaatsborden in verschillende uitvoeringen
RVV verkeersborden
Hectometer borden voor het spoor of de weg
Verschillende Parkeerborden zoals parkeren bezoekers,
opladen elektrische auto, mindervaliden 

Bij retroreflectie wordt het licht van de koplampen door het
reflecterend materiaal op het bord naar de lichtbron
teruggekaatst. Daardoor heeft de weggebruiker bij duisternis
een optimale zichtbaarheid op borden. Om het licht te kunnen
reflecteren wordt in het materiaal gebruik gemaakt van
microprismatische materialen

Verschillende uitvoeringen mogelijk
Verkrijgbaar in verschillende formaten
Custom-made 
Retroreflectie  mogelijk
Fotoluminescentie mogelijk
Anti-Graffiti beschermfolie mogelijk
Eenvoudig te bevestigen

INFORMATIE- EN
VERKEERSBORDEN

INFRASTRUCTUUR

FOTOLUMINESCENTIE 
Fotoluminescentie is een speciaal soort fosforescentie wat ook
wel “glow in the dark” genoemd. Deze wordt geactiveerd door
aanwezige lichtbronnen, zoals daglicht en verschillende
soorten kunstlicht. 
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Een grove structuur aangebracht op een zelfklevende filmische tape. Safety-Grip is voornamelijk
vervaardigd voor industriële omgevingen maar kan voor vele andere toepassingen worden gebruikt.
vanaf 1997 is de slijtvaste en effectieve safety grip ons meest populaire product in ons assortiment.
In de loop der jaren zijn er voortdurend verbeteringen aangebracht en doorontwikkeld op
verschillende vlakken zoals; oppervlaktevarianten, meer kleuren, verschillende lijmen, speciale prints
en maatwerk en in combinatie met reflecterende tape.

AFMETINGEN

KLEUR

CUSTOM ANTI-SLIP TAPE

We produceren onze standaard Safety-Grip-tape in elke afmeting
van 10 mm tot 1168 mm, Standaard Safet-Grip is direct beschikbaar
voor onmiddellijke verzending in rollen van 25 mm, 50 mm, 75 mm,
100 mm en 150 mm. Alle rollen hebben een voorraadlengte van
18,3 meter en op aanvraag 100 meter.

Naast onze standaard producten, bieden wij de mogelijkheid
aan om Safety-Grip artikelen te produceren in een breed scala
aan maten, vormen, structuur, kleuren (passend bij Pantone of
RAL-referentie) en in combinatie met bijvoorbeeld
reflecterende materialen

Wit
Rood 
Oranje
Blauw 
Groen
Fluor geel

SAFETY-GRIP TAPE
TAPE

Bruin
Grijs
Zwart
Transparant
Beige 
Geel/zwart

Geel/zwart
Rood/wit
Camouflage
Glow in the dark

CUSTOM ANTI-SLIP TAPE
Standaard – gebruikt voor de meeste situaties, bieden de 

Grof – een dieper materiaal, het is een griptape van industriële kwaliteit, die mogelijk niet geschikt is
voor meer conventionele toepassingen.
Extra grof – een uniek product, niets anders ter wereld komt in de buurt, alleen geschikt voor
industriële situaties, de diepe korrel voorkomt verstopping door vuil of stof. Vanwege de dikte
passen we een hogere kwaliteit (HG) lijm toe om loslaten te voorkomen, en een dikkere plastic
drager wordt gebruikt om de duurzaamheid te vergroten.

       schurende coatings uitstekende grip en wrijving.
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In een bedrijf, openbaren gelegenheid of gewoon thuis moet men snel in staat zijn om een brand te
blussen. Een brand ontstaat razendsnel en men moet daarom eenvoudig en adequaat kunnen reageren.
Met deze brandblussers kan dat! De brandblussers zijn erg licht van gewicht en hebben een groot
blusvermogen zodat men snel en onmiddellijk kan beginnen met het blussen van een brand. Daarnaast is
de Aramide brandblusser 10 jaar onderhoudsvrij, heeft een garantie van 10 jaar en voldoet aan alle
wettelijke eisen. Men kan zelf jaarlijks de controle uitvoeren door het volgen van een gratis e-learning
module.

ARAMIDE BLUSSERS

DE VOORDELEN VAN DE ARAMIDE BLUSSER

Aramide blussers Poeder – 2, 6 & 9 liter,
 Outdoor (A,B) Levensduur 20 jaar, 10 jaar onderhoudsvrij
Aramide blussers Schuim – 6 & 9 kilo,
 Indoor (A,B,C) Levensduur 20 jaar, 10 jaar onderhoudsvrij

Zelf binnen enkele seconden keuren
2 Manometers
Lichtgewicht,
Deuk/krasbestendig door kevlar behuizing
±20% lichter in gewicht
60% milieuvriendelijker dan metalen blussers

BRANDBLUSSERS
BRANDVEILIGHEID

De eerste brandblusser 10 jaar onderhoudsvrij

De buitenmantel van de Aramide brandblusser is gemaakt van rode
kunststof HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen – is gemaakt van
aardolie), daaronder bevindt zich de uit HPDE vervaardigde
drukhouder met Kevlar. Door de samenstelling van de buitenmantel
is er geen extra coating laag nodig aan de binnenzijde zoals bij
metalen brandblussers. De Aramide blussers zijn voorzien van
dubbele manometers. De afsluiter is van verchroomt messing. De
draaggreep en knijphevel zijn vervaardigd van RVS. Door de gebruikte
materialen is er geen vervangingen meer nodig omdat roestvorming,
diepe krassen en deukjes na genoeg niet mogelijk zijn. Indien
origineel verzegeld garanderen wij 10 jaar werking. Hierdoor blijft
vroegtijdig vervangen uit. De brandblusser kan na zijn levensduur van
10 jaar 100% gerecycled worden.

AB BLUSSCHUIM

AB blusschuim is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend) en
brandklasse B (brandbare vloeistoffen). Het blusschuim kan gebruikt worden bij aanwezigheid van
elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

ABC POEDER

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van drie brandklasse, A (koolstof houdend), brandklasse
B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan
gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1
meter. 11



DE VOORDELEN VAN DE ARAMIDE BLUSSER

Veiligheidspictogrammen worden gebruikt om de veiligheid in een gebouw te verhogen. De
pictogrammen worden o.a. gebruikt om onderdelen van de brandbeveiliging in gebouwen aan te
duiden. De stickers zijn voorzien van een pictogram dat voldoet aan ISO 7010 voor
veiligheidspictogrammen. In het geval van een noodsituatie zijn brandblussers, haspels en dergelijke
door de stickers sneller te herkennen en kan men sneller in actie komen om bijvoorbeeld een brand
te bestrijden.

WIJ LEVEREN PICTOGRAMMEN O.A. VOOR

Brandveiligheid
Vluchtwegen 
AED
EHBO
Evacuatie 
Op maat gemaakt volgens specificaties van de klant

VEILIGHEIDS- PICTOGRAMMEN
BRANDVEILIGHEID

Stickers
Kunststof bord
Vloerstickers
Deurstickers
Design Bord (elegant model met zwart kader)
RVS Bord
Glazen bord
Met fotoluminescerende laag oftewel met glow in the dark, deze
geven bij stroomuitval nog enige tijd licht in het donker 
Met anti-slip laag
In verschillende afmetingen verkrijgenbaar

De veiligheidspictogrammen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar;

UITVOERINGEN
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Wij bieden een groot assortiment aan hygiëne en veiligheidsproducten aan. Zoals
(vloer)stickers, afstandsstroken, veiligheidshesjes, tape, vloerpijlen, hygiëne
veiligheidsborden, hygiënezuilen /desinfectiezuilen en desinfectievloeistoffen. Zo kunt u
duidelijk uw personeel en/of klanten informeren over welke route zij door uw winkel, praktijk
of bedrijf kunnen afleggen en aan welke hygiënevoorschriften zij zich moeten houden.

Uw logo of embleem kan op aanvraag erop worden geprint
Maatwerk mogelijk
UV bestendig en weer bestendig
Antislip laminaat
Anti-Graffiti beschermfolie

OPTIONEEL 

UITVOERINGEN

Stickers
Kunststof borden
Vloerstickers
Deurstickers

DESINFECTIEZUILEN &
HYGIËNE PICTOGRAMMEN

HYGIËNE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Elektrische spray
Leverbaar in zwart en wit
Geschikt voor alcohol, desinfectie vloeistof, gel en foam
1 liter vloeistof is goed voor 3500 spray

Schuim en gel mondstuk
Vaste stroomaansluiting

Optioneel:

DESINFECTIEZUILEN

HYGIËNE PICTOGRAMMEN

De Hygiëne Pictogrammen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar;
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