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Dé Fabrikant in Superieur Veiligheidsmateriaal
Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte
veiligheidssystemen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat
de bescherming van mensen, voertuigen, gebouwen en infrastructuur.
We maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige en buitengewoon
sterke kunststoffen, waardoor de eigenschappen van traditionele grond
stoffen geen rol meer spelen.
De modulaire systemen van Boplan zijn de meest innovatieve op de
markt en worden gebruikt voor de beveiliging van industriële gebouwen,
magazijnen, productiehallen, luchthavens, boorplatformen en (petro)
chemische sites. Wij bieden de juiste oplossing voor elke specifieke toe
passing.

Onverwoestbare vloermarkering die professionaliteit uitstraalt
LINE PLAN biedt een superieur systeem voor vloermarkering, belijning en pictogrammen dat alle andere markerings
systemen op de markt op spectaculaire wijze overtreft. De vloermarkeringen van LINE PLAN hebben aflopende randen,
waardoor ze niet zo snel worden afgescheurd wanneer ze op de proef worden gesteld door het voortdurende zware
verkeer van vorkheftrucks en vrachtwagens. Terwijl de vloertape van de meeste andere vloermarkeringssystemen
afbreekt wanneer een vorkheftruck een bruusk manoeuvre maakt of zelfs wanneer mensen er met hun voeten over
slepen, biedt LINE PLAN ongeëvenaarde weerstand tegen elke vorm van wrijving, maar ook tegen alle soorten invloe
den van buitenaf.

Door onze passie voor kwaliteit en zin voor vernieuwing zijn we uitge
groeid tot één van de toonaangevende bedrijven in de sector. Alle
producten en systemen worden vooraf aan tests onderworpen om te
verzekeren dat ze aan de strengste normen voldoen.

ONZE MISSIE:
Boplan engageert zich ertoe uitzonderlijke producten te ont
wikkelen die de bestaande standaarden in industriële veilig
heid uitdagen! Via de passie en constante drang naar vernieu
wing van onze getalenteerde en toegewijde medewerkers
streven we ernaar de verwachtingen van onze klanten te
overtreffen.

ENKELE VAN ONZE KLANTEN:

0,8 mm dik

Effen bovenlaag
Ingewerkt kleefmiddel
Verwijderbare film

Gewone tape

Afgeschuinde randen

Vloer verf

Vloermarkering van LINE PLAN zorgt voor een keurig afgelijnde en veilige werkomgeving die professionaliteit uit
straalt en tegelijk uw medewerkers beschermt. De vloermarkering en belijning van LINE PLAN is geschikt voor alle
soorten ondergronden en toepassingen zoals betonvloeren, voetpaden, hallen, werkzones, verkeerszones, magazijn
vloeren, enz.
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5S VLOERMARKERING

Sorteren, Schikken, Schitteren, Standaardiseren en de infrastructuur in Stand houden
LINE PLAN van Boplan biedt een superieur systeem voor vloermarkering, belijning en pictogrammen dat alle andere
markeringssystemen op de markt op spectaculaire wijze overtreft.

LIJNEN

De meest onverwoestbare en goedkope oplossing om gangpaden aan te duiden
De industriële vloermarkeringstape van LINE PLAN is superieur aan vloerschilderingen. De industriële vloertape van
LINE PLAN wordt tegenwoordig door veiligheidsprofessionals beschouwd als de handigste en goedkoopste oplossing
om gangpaden aan te duiden. Dat komt vooral omdat geschilderde lijnen vaak afschilferen, afbrokkelen of afbreken
en al te vaak aan vervanging toe zijn. Zeker in zones met intensief en druk verkeer is LINE PLAN de oplossing bij
uitstek.
LINE PLAN MARKINGSTAPE
Vloertape in effen kleuren met aflopende randen
De LINE PLAN vloertape met effen kleuren is de meest populaire tape in ons aanbod. Onze vloert
ape van LINE PLAN bestaat in verschillende formaten, kleuren en patronen. Gebruik LINE PLAN
vloertape om uw bedrijfsterreinen net en georganiseerd te houden. Dit betekent een algemene
verbetering voor de uitstraling van de onderneming.

LINE PLAN MARKINGSTAPE GESTREEPT
Contrasterende vloertape voor potentiële gevarenzones
Door 2 standaardkleuren diagonaal te contrasteren heeft LINE PLAN een vloertape gemaakt die
medewerkers wijst op mogelijke gevarenzones in de werkruimte. Onze gestreepte tape wordt in
meerdere kleuren aangeboden.

LINE PLAN MARKINGSTAPE CENTER
Tweekleurige tape met een middenlijn om uw bedrijfsterrein op maat af te bakenen
Niet tevreden met het aanbod van LINE PLAN vloertape in effen kleuren? Gebruik dan onze twee
kleurige tape met middenlijn om uw bedrijfsterrein te op maat af te bakenen. LINE PLAN biedt
ook vloertape aan in verschillende standaardkleuren met een middenlijn die oplicht in het donker.
Dankzij uitgangen die aangeduid zijn met in het donker oplichtende signalisatie kunnen mensen
de werkruimte zonder ongelukken of zorgen verlaten bij onverwachte stroomonderbrekingen.

LINE PLAN MARKERINGSTAPE ANTISLIP
Voor industriële toepassingen in droge, natte of olieachtige omgevingen
LINE PLAN biedt een volledige gamma aan functionele, antisliptape geschikt voor industriële toe
passingen op droge, natte of olieachtige oppervlakken.

PICTOGRAMMEN

Zelfklevende pictogrammen in verschillende kleuren en formaten
LINE PLAN biedt niet alleen lijnmarkeringen voor uw vloeren, maar ook een compleet gamma van zelfklevende
pictogrammen in verschillende formaten en uitvoeringen. Tot ons gamma van zelfklevende pictogrammen behoren
stippen, voetafdrukken en pijlen die algemeen gebruikt worden in industriële en zakelijke omgevingen.

LINE PLAN MARKERINGSPICTOGRAM – L / T

Markeringstape / verzendingszone

Markeringstape - L / inspectiezone

Markeringstape T - L / verzendingszone

Markeringstape / laadzone

Markeringstape Center / nooduitgang

Markeringstape / verzendingszone

Markeringstape Center / wandelpad

Markeringstape GESTREEPT / laadstations

Ideaal voor het markeren van rijen pallets of machines
L- en T-vormige vloermarkeringen van LINE PLAN 5S zijn ideaal voor het mar
keren van rijen pallets of machines. Gebruik de vloertapehoeken van LINE
PLAN om markeringen in verschillende formaten en kleuren aan te brengen
binnen uw bedrijfsterrein. U verwijdert het filmlaagje op de achterkant van de
L- en T-vormige LINE PLAN vloertape en kleeft deze waar u wilt.

LINE PLAN MARKERINGSPICTOGRAM – STIP
Ideaal om gebogen lijnen te maken
LINE PLAN 5s vloertapestippen zijn ideaal om krassen en andere schade te
voorkomen in zones met druk verkeer, waar pallets gesleept of getrokken
worden. LINE PLAN vloermarkeringsstippen zijn ook geschikt om gebogen
lijnen te maken.

LINE PLAN MARKERINGSPICTOGRAM –
VOETAFDRUK / PIJL
Ideaal voor het aanduiden van gangpaden voor voetgangers
De vloermarkeringspijlen en -voetafdrukken van LINE PLAN 5s zijn ideaal voor
het aanduiden van gangpaden voor voetgangers of om bepaalde zones binnen
uw 5s-terrein van elkaar te scheiden. De voetafdrukken in LINE PLAN vloertape
hebben een filmlaagje op de achterkant dat u verwijdert vooraleer u ze ergens
kleeft. Nadien kunnen ze ook weer netjes verwijderd worden. Maak via ver
schillende kleurstandaarden van de voetafdrukken aan medewerkers duidelijk
waar in het bedrijf ze zich precies bevinden. Ook in het donker oplichtende
middenlijnen zijn verkrijgbaar.
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voor meer informatie over onze producten,
diensten en wereldwijd dealernetwerk
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+32 (0)56 20 64 20
info@boplan.com

+33 (0)1 80 88 47 32
info@boplan.fr
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info@boplan.de
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info@boplan.nl
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Boplan UK
Science Centre Wolverhampton Science Park
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Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024
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+34 936 81 66 88
info@boplan.es

+44 (0)1902 82 4280
info@boplan.co.uk

+1 678-890-5906
info@boplan.us

VOLG ONS

ONTDEK ONS VOLLEDIG GAMMA:

Modulaire aanrijdingsbeveiligingssysteem
uit flexibel polymeer

Industriële veiligheidspoorten
voor een robuuste valbescherming

Slijtvaste antislip-oplossingen
voor val- en slippreventie

Beschermende bumpers
om verwondingen of schade te voorkomen

