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Znaki podłogowe

Strona www: https://bhpsatec.pl/produkt/znaki-podlogowe-2/

Opis
✔ Idealne rozwiązanie do ostrzegania osób w magazynie i na produkcji
✔ Szybki i łatwy montaż
✔ Możliwość dopasowania znaków do własnych potrzeb
✔ Rożne kształty, grafiki, teksty i kolory
✔ Produkt bardziej wytrzymały od malowanych znaków

Product Description
ZNAKI PODŁOGOWE - OZNAKOWANIE NA MAGAZYNIE Znaki Podłogowe :
Rozwiązania do oznakowania magazynu posiadają żywą kolorystykę i są odporne na promieniowanie UV. Rozwiązania te ułatwiają w znacznym
stopniu realizację programu typu 5S lub Six Sigma. Idealnie nadają się do informowania pracowników o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w
miejscu pracy i obszarach niebezpiecznych. Oznaczenia magazynowe są odporne na nacisk wywołany ruchem pieszych i wózków widłowych.
Poniżej przykładowe znaki przemysłowe BHP :
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Znaki podłogowe są bardzo łatwe w montażu. Korzystając z samoprzylepnych oznaczeń magazynu oszczędzisz czas przeznaczony na przestoje
związane z malowaniem farbą tj. wentylacja pomieszczenia, utwardzanie farby czy też wyschnięcie. Dzięki zastosowaniu oznaczeń na magazynie
zapewnisz bezpieczeństwo pracy w przystępnej cenie.
Wytrzymały system oznaczeń powierzchni na magazynie, hali, przyklej-&-odklej, dzięki któremu zamontujesz znaki w ciągu kilku sekund bez
przerywania pracy.
- Łatwa instalacja w ciągu kilku sekund! - Nie wymaga kosztownego, specjalistycznego montażu. - Nie wymaga czasu potrzebnego na
osuszanie podłoża, wietrzenie pomieszczenia i sprzątanie, co hamuje produkcję. - Produkt ekonomiczny i bardziej wytrzymały niż
malowane znaki. - Szeroki wybór standardowych znaków bezpieczeństwa.
Dostępne również znaki świecące w ciemności! Znaki podłogowe można łatwo dopasować kształtem, kolorem, tekstem i grafiką do
wymagań klienta - dostępne w szerokości do 86 cm i dowolnej długości - Znaki podłogowe idealnie nadają się do informowania pracowników o
przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i obszarach niebezpiecznych. Oznakowanie powierzchni jako znaki podłogowe
- doskonałe narzędzie do wizualizacji!
Visual Factory to termin, który opisuje proces przekazywania danych i informacji w środowisku lean manufacturing. W tym środowisku
przeznaczanie zbyt długiego czasu i zasobów na przekazywanie informacji jest postrzegane jako strata. Korzystając z rozwiązań takich jak
oznakowanie, przekazywane informacje są bardziej widoczne i zrozumiałe dla pracowników, którzy ich potrzebują. Efektywna komunikacja pozwala
firmom w pełni wykorzystać ich użyteczność i potencjał, poprzez zmniejszenie ilości błędów i zwiększenie bezpieczeństwa na hali i magazynie.
Polecamy również oznaczenia na magazynie w formie taśm], znaczników 5s] oraz okienek podłogowych Skontaktuj się z nami i sprawdź jak
szybko rozwiążemy Twój problem !

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

