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2 Sign & Safe NV is gespecialiseerd in 
alles wat betrekking heeft op  signalisatie, 
veiligheid en preventie. Sinds 10 jaar is 2 
Sign & Safe officiële dealer van  industriële 
labelprinters. Deze printers laten het toe 
“op maat” uw labels “à la minute” zelf te 
printen, al dan niet in verschillende kleuren 
en uitgesneden in verschillende vormen. 
2 Sign & Safe werkt met zeer duurzame 
materialen, bestand tegen uiteenlopende 
temperaturen en verschillende weers
omstandigheden. De  labelprinters bieden 
een waaier aan mogelijkheden en doel
einden en zijn  geschikt voor verschillende 
industrie.

Naast onze labeltoestellen kunnen wij 
u eveneens alles aanbieden wat betreft 
signalisatie, zoals op maat gemaakte 
signalisatieborden, verkeersborden, lock
outtagout…

 ✓muli-color
 ✓alle uitsnijvormen
 ✓gebruiksvriendelijk

TOEPASSINGEN
 ✓ leidingmerkers
 ✓ barcodelabels
 ✓ veiligheidspictogrammen
 ✓ GHS labels
 ✓ onderhoudslabels
 ✓ ...

 ✓gratis installatie

 ✓onbeperkte opleiding

 ✓gratis online support

 ✓gratis vervangtoestel

 ✓snelle levering

 ✓continue bereikbaarheid

 ✓monochroom
 ✓eenvoudige rechte 
uitsnijdingen
 ✓eenvoudig in gebruik

TOEPASSINGEN
 ✓ leidingmerkers
 ✓ barcodelabels
 ✓ veiligheidspictogrammen
 ✓ GHS labels
 ✓ onderhoudslabels
 ✓ ...

LOCKOUT-TAGOUT PICTOGRAMMEN & VEILIGHEIDSTEKSTEN

LEIDINGMARKERING GEVARENETIKETTEN

Label it!
Voorzie al uw producten, materialen, stock
ruimtes, etc van een uniek label met uw eigen 
labelprinter! Met de CPM100 of CJPRO print 
u flexibel, kostenbesparend en sneller uw 
eigen label.

 ✓ eigen ontwerpen
 ✓ 3700 pictogrammen
 ✓ multi color
 ✓ alle uitsnijvormen mogelijk
 ✓ UV-bestendig
 ✓ geruisloos
 ✓ binnen- en buitengebruik

Sign it!
Signalisatie verhoogt de veiligheid op uw werkvloer en bedrijfsterrein. Dankzij een 
doordachte aanpak verlaagt u de kans op arbeidsongevallen. Daarom is het  belangrijk 
gebruik te maken van een degelijke industriële signalisatie die de veiligheid van uw 
personeel, uw bezoekers en uw leveranciers garandeert in en rond uw bedrijf.

‘2 Sign & Safe, uw partner in signalisatie!’
Wij leveren op maat, in diverse materialen, vormen en kleuren. Al onze  pictogrammen 
en veiligheidsteksten voldoen aan alle wettelijke normen. Naast pictogrammen 
op maat bieden wij u via onze catalogus een volledig gamma aan veiligheids en 
 preventieartikelen, waaronder Masterlock sloten, lockout – tagout systemen, vloer
belijning, verkeersborden, transportlabels e.d. Via onze binnendienst zorgen wij voor 
een snelle service en een continue bereikbaarheid.

CJPRO CPM-100 SERVICE


