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Laat u niet vangen door te denken dat ongevallen bij u niet zullen 
voorvallen. In de EU doen glijd-, struikel- en valpartijen zich iedere 
3 minuten voor, wat leidt tot jaarlijks 4,5 miljoen ongevallen op de 
werkvloer. Naast de pijn en ongemakken voor personeelsleden en 
klanten, zijn de kosten voor uw bedrijf evenmin te onderschatten:

■■ Ongevallen op de werkvloer resulteren in meer dan 3 dagen 
afwezigheid in 20% van de gevallen.

■■ De kosten bedragen meer dan 20 miljard euro per jaar aan medische 
uitgaven, ziekteverlof en terugbetaling.

■■ Vertegenwoordigen 33% van alle geregistreerde ongevallen 
en gebeuren in 50% van de gevallen met voorbijgangers.

Rubbermaids volledige gamma van signalen, afsluitingssystemen en 
schoonmaakmateriaal vormt uw belangrijkste verdediging tegen glijd-, 
struikel- en valpartijen op de werkvloer.

Rubbermaid helpt risico's te 
verminderen in drie stappen:

1. WAARSCHUWING
Waarschuwingstekens voor potentiële gevaren en natte vloeren. 

2. BEVEILIGING
Afsluitingssystemen leiden voorbijgangers weg van een gevaarlijke  
plaats tot deze droog is en het gevaar geweken is.

3. SCHOONMAKEN
Verwijderen van de gemorste vloeistoffen met het geschikte, efficiënte 
schoonmaakmateriaal, waardoor de zone veilig wordt voor klanten en 
medewerkers.

■■ In detailhandel
■■ Bij onderhoud
■■ Bij voedselverwerking
■■ In de gezondheidszorg

Hoe kunt u ongevallen  
tijdens het werken  
vermijden?

Wist u dit?
Rubbermaid-oplossingen kunnen de risico's op een ongeval 
voor uw personeel en/of uw klanten met 66% beperken.
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FG9S0900YEL

FG611400YEL

FG611200YEL FG611277YEL

FG611477YEL

FG425400YEL

FG425100YEL

Waarschuwingsborden
Lichtgewicht en veelzijdig maar bovenal een sterk argument voor veiligheid.

■■ Waarschuwingsbericht "Caution" in het Engels, Frans en Spaans voor een efficiënte 
communicatie met een breed publiek.

■■ Opvouwbaar voor compacte opslag en vervoer op schoonmaakkarretjes of de Rim Caddy.
■■ Tweezijdig FG611200 model verkrijgbaar voor gebruik in nauwe ruimten.

Stabiel waarschuwingsbord 
■■ Automatisch openende poten voor een brede en stabiele voet.
■■ Laag zwaartepunt voorkomt kantelen bij botsen, schoppen of harde windstoten.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG611200YEL Tweezijdig waarschuwingsbord – meertalig symbool "Caution Wet Floor" Polypropyleen 67,3 x 27,9 x 30,5 cm 6
FG611277YEL Tweezijdig waarschuwingsbord – symbool "Caution Wet Floor" Polypropyleen 67,3 x 27,9 x 30,5 cm 6
FG611400YEL Vierzijdig waarschuwingsbord – meertalig symbool "Caution" Polypropyleen 96,5 x 30,5 x 40,6 cm 6
FG611477YEL Vierzijdig waarschuwingsbord – meertalig symbool "Caution Wet Floor" Polypropyleen 96,5 x 30,5 x 40,6 cm 6
FG618400YEL Afsluitketting voor FG611400, FG611477 en waarschuwingskegels Polypropyleen 6,1 m 4
FG9S0900YEL Stabiel waarschuwingsbord "Caution" Polypropyleen 33 x 33,6 x 66 cm 6

Over-The-Spill®-systeem
Slipbestendige vellen absorberen snel gemorste vloeistoffen.

FG425100YEL Over-The-Spill®-modulekit
■■ Module kan eenvoudig op vlakke ondergrond worden geplaatst.
■■ Duurzame constructie uit gegolfde kunststof.
■■ Snelle gebruiksaanwijzing met pictogram.
■■ Grote vellen kunnen tot 0,45 l vloeistof absorberen.
■■ Navulbare houder.
■■ Tweetalige gebruiksaanwijzingen (Engels, Spaans).

FG425400YEL Over-The-Spill®-tablet
■■ Tablet is gemakkelijk te bevestigen op een waarschuwingsbord of op een glad 

oppervlak.
■■ De geperforeerde vellen zijn makkelijk te verwijderen.
■■ Elk mediumgroot vel absorbeert tot 0,34 l vloeistof.
■■ De schimmelwerende vellen blijven aan de grond kleven, zelfs wanneer deze 

volledig doordrenkt zijn.
■■ Dankzij de verhoogde capaciteit van 25 vellen is navullen minder snel nodig. 

FG425400YEL op waarschuwingsbord FG611200YEL

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG425100YEL Over-The-Spill®-modulekit Polypropyleen 53,3 x 41,5 x 4,1 cm 25 vellen 6
FG425200YEL Over-The-Spill®-navulling voor FG425100 Polypropyleen 50,8 x 41 cm 25 vellen 12
FG425400YEL Over-The-Spill®-tablet Polypropyleen 4,0 x 35,6 cm 25 vellen 12
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FG628700YEL x 2 FG627700YELFG628600BLA

Waarschuwingskegels & accessoires
Voorkomen glijd- en valpartijen op druk bezochte plaatsen zoals 
supermarkten, winkelcentra en andere openbare gebouwen.

■■ Zeer goed zichtbaar, helder geel waarschuwingssysteem.
■■ Meertalige waarschuwingsboodschappen voor efficiënte communicatie.
■■ Vierzijdige vorm maakt efficiënt stapelen mogelijk.
■■ Voorgevormde openingen voor eenvoudige hantering.
■■ Optionele extra's zijn onder meer een vast te klemmen houder voor 

waarschuwingsbordjes (FG628600BLA) voor extra zichtbaarheid en ballastringen 
(FG628400BLA) voor extra stabiliteit.

■■ Het draagbare afsluitingssystemen (FG628700YEL) bestaat uit een 
waarschuwingskegel voorzien van een dubbele ballastring en een zelfoprollende 
band die duidelijk de gevaarlijke plek markeert. U kunt het systeem uitbreiden 
met extra FG628700YEL-units.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG627600YEL Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" Polyethyleen 31,1 x 31,1 x 91,4 cm 5
FG627677YEL Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" Polyethyleen 31,1 x 31,1 x 91,4 cm 5
FG627693YEL Blanco waarschuwingskegel Polyethyleen 31,1 x 31,1 x 91,4 cm 5
FG627700YEL Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" Polyethyleen 26,7 x 26,7 x 65,1 cm 6
FG627777YEL Waarschuwingskegel – meertalig "Caution" en symbool "Wet Floor" Polyethyleen 26,7 x 26,7 x 65,1 cm 6
FG627793YEL Blanco waarschuwingskegel Polyethyleen 26,7 x 26,7 x 65,1 cm 6
FG618400YEL Afsluitketting voor waarschuwingsborden en waarschuwingskegels Polyethyleen 6,1 m 4
FG628400BLA Ballastring (enkel) Metaal 31,8 x 31,8 x 2,5 cm 1
FG628600BLA Houder voor waarschuwingsbord (bord niet bijgeleverd) Metaal 15,2 x 7,0 x 5,1 cm 12
FG628700YEL Draagbare afsluiting "Caution" Polyethyleen 31,1 x 31,1 x 111,8 cm 1

VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN



91

www.rubbermaid.eu

FG9S1100YEL

FG9S1600YEL

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9S1100YEL Draagbare mobiele afsluiting Polyethyleen Geopend tot 4 m lang/gesloten 60 x 35 x 100 cm 1

Hangende waarschuwingsvlag
Het middel tegen ongevallen door uitglijden en vallen.

■■ Klemsysteem om de staaf te bevestigen (max. 112 cm breed).
■■ Duurzame materialen voor lange levensduur.
■■ Zachte en plooibare waarschuwingsvlag die zeer makkelijk is  

op te bergen en te gebruiken.
■■ Meertalige waarschuwingsberichten "Closed for Cleaning"  

(Engels/Spaans op de voorzijde – Frans/Engels op de  
achterzijde). Max. uitschuifbaar tot 112 cm, geschikt om  
te worden geklemd tussen alle enkelvoudige deuren.

* ANSI: American National Standard Institute

Mobiel afsluitingssysteem
Makkelijk in gebruik, makkelijk te zien, makkelijk te verplaatsen,  
makkelijk op te bergen.

Draagbare mobiele afsluiting
■■ Voor gebruik binnenshuis.
■■ 4 meter lang met 16 scharnierende panelen.
■■ Uitgerust met 2 wielen die geen sporen nalaten voor snelle ingebruikname.
■■ 4 sluitriemen om de afsluiting te vergrendelen in gesloten positie.
■■ Lichtgewicht – 15 kg.
■■ ANSI* goedgekeurde kleur en pictogrammen.
■■ Wordt gemonteerd geleverd.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9S1600YEL Hangende waarschuwingsvlag – meertalig "Closed for Cleaning"  Aluminium/vinyl Gesloten: 63,5 x 2,5 x 33 cm/Open: 112 x 2,5 x 33 cm 6

VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN



92

FG9S0000YEL / FG9S0100YEL

FG9S0700YEL FG9S0725YEL

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9S0000YEL Pop-up-kegel 50 cm – meertalig symbool "Caution" Nylon/polyethyleen 53,3 x 53,3 x 50,8 cm 12
FG9S0100YEL Pop-up-kegel 76 cm – meertalig symbool "Caution" Nylon/polyethyleen 53,3 x 53,3 x 76,2 cm 12
FG9S0700YEL Opvouwbare veiligheidskegel – Meertalige waarschuwingstekst "Caution" Nylon/polyethyleen 46,7 x 33,0 x 50,8 cm 12
FG9S0725YEL Opvouwbare veiligheidskegel – symbool "Wet Floor" Nylon/polyethyleen 46,7 x 33,0 x 50,8 cm 12

Kegel klapt in wanneer er 
gewicht op valt.

Opvouwbare veiligheidskegel
Met meertalige waarschuwingstekst "Caution".

■■ Grote kegel kan met een draaibeweging worden opgevouwen voor 
opberging in een compacte draaghoes.

■■ Vervaardigd van verend staal en duurzaam, reinigbaar textiel.
■■ Groot formaat voor verhoogde zichtbaarheid.
■■ Montagemateriaal (kleefband, riem en schroeven) voor montage van de 

draaghoes. 

Pop-up-kegels
 Automatisch uitklapbare waarschuwingskegel voor snelle ingebruikname.

■■ Opbergkoker voor eenvoudige en compacte opslag.
■■ Mogelijkheid tot wandmontage (kleefband en schroeven om te monteren).
■■ Dikgedrukte ANSI*-afbeeldingen en meertalige waarschuwingsteksten.
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