
Nieuwbouw / gladde vloeren:

Poreuze vloeren:

Oude vervuilde vloeren:

Ongelijke vloeren of tegelvloeren:

Beschikbaar in 5s vormen:

Beschikbare kleuren / kleur naar keuze:

Standaard maten in centimeters:

Afgeschuinde  rand:

Rollengte: 

Dikte:

Nouvel édi�ce / planchers lisses: 

Planchers poreux:

Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:

Planchers inégaux ou tuiles:

Disponible sous forme de pictogrammes 5S:

Couleurs standards / Personnalisées:

Largeurs standards:

Bordures biseautées:

Longueur du rouleau: 

Épaisseur nominale:

Nouvel édi�ce / planchers lisses: 

Planchers poreux:

Planchers vieux, graisseux, sales ou avec époxy:

Planchers inégaux ou tuiles:

Disponible sous forme de pictogrammes 5S:

Couleurs standards / Personnalisées:

Largeurs standards:

Bordures biseautées:

Longueur du rouleau: 

Épaisseur nominale:

DURASTRIPE SUPREME V SPECIFICATIES

Excellent

Superieur

Superieur

Superieur

Ja

8 / Ja

5cm - 86,5cm

Ja

30 meters

0,86 mm

DURASTRIPE EXTREME SPECIFICATIES
Excellent

Superieur

Superieur

Excellent

Ja

9 / Ja

5 / 7,5 / 10cm

Ja

30 meters

0,86 mm

DURASTRIPE LEAN SPECIFICATIES

DURASTRIPE MULTIFLEX SPECIFICATIES
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Deze nieuwe uitvoering van de DURA-
STRIPE, alweer de 5e, zal voor lange tijd de 
ontstane behoeftes in de markt vervullen.  
De Supreme V is een combinatie van de 
originele DuraStripe, en de DuraStripe 
Lean, en is dus op elk gebied toepasbaar.  
Een extra voordeel is dat de DuraStripe 
Supreme V wordt geleverd met schuin 
a�opende kanten om beschadiging te 
voorkomen.

Deze nieuwe “zwaar-werk” DuraStripe is ontwik-
keld voor ruimtes waar veel met zwaar materieel 
gewerkt wordt (vorkheftrucks).  DuraStripe 
X-Treme heeft een speciale coating waardoor deze 
makkelijk te reinigen is. Door zijn gladde bovenk-
ant is deze lijn ook beter bestand tegen het draaien 
van voertuigen op de lijn.  Ook hier zorgen de 
schuin a�opende kanten er weer voor dat er 
minder beschadigingen aan de DuraStripe zullen 
optreden, en deze dus veel langer zal meegaan.

DuraStripe Lean is de beste oplossing voor 
belijning op plaatsen waar lichte 
werkzaamheden worden verricht en waar 
met weinig zwaar materieel, heftrucks, 
gewerkt wordt.

Deze eerste generatie DuraStripe is een 
standaard belijnings product in de 
hedendaagse markt.  DuraStripe Multi�ex  
is toepasbaar in ruimtes met licht tot 
normaal heftruck verkeer.
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Nieuwbouw / gladde vloeren:

Poreuze vloeren:

Oude vervuilde vloeren:

Ongelijke vloeren of tegelvloeren:

Beschikbaar in 5s vormen:

Beschikbare kleuren / kleur naar keuze:

Standaard maten in centimeters:

Afgeschuinde  rand:

Rollengte: 

Dikte:

Nieuwbouw / gladde vloeren:

Poreuze vloeren:

Oude vervuilde vloeren:

Ongelijke vloeren of tegelvloeren:

Beschikbaar in 5s vormen:

Beschikbare kleuren / kleur naar keuze:

Standaard maten in centimeters:

Afgeschuinde  rand:

Rollengte: 

Dikte:

Superieur

Matig

Goed

Matig

Ja

8 / Nee

5cm-86cm

Nee

30 meters

0,76 mm 

Nieuwbouw / gladde vloeren:

Poreuze vloeren:

Oude vervuilde vloeren:

Ongelijke vloeren of tegelvloeren:

Beschikbaar in 5s vormen:

Beschikbare kleuren / kleur naar keuze:

Standaard maten in centimeters:

Afgeschuinde  rand:

Rollengte: 

Dikte:

Superieur

Matig

Goed

Goed

Ja

7 / Nee

5 / 7,5 / 10cm

Ja

30 meters

0,76 mm



SPECIFICATIES
De wetgeving vereist permanente veiligheid 
voor voetgangers in werkgebieden.  De 
zelfklevende DuraStripe Walkways zijn de 
perfecte toepassing om de veiligheid van 
voetgangers in gebieden waar met zwaar 
materieel gewerkt wordt te waarborgen.

SPECIFICATIES DURASTRIPE GLOW

DURASTRIPE SHAPES DURASTRIPE STOP-GOES

Met de DS Stop-Goes kunt U de 
belijning doorvoeren ook daar waar 
de Ergomatten aanwezig zijn. Dit 
alles om de veiligheid van de werkne-
mers te garanderen.

DURASTRIPE SIGNS

De DS vloerpictogrammen maken 
duidelijk welke veiligheidseisen er aan 
de ruimte worden gesteld.  De DS Signs 
zijn toepasbaar in werkgebieden met 
voetgangers en met heftruckverkeer.  
Ook zeer geschikt bij gebruik van het 5s 
of 6 sigma systeem.

De verschillende DuraStripe vormen geven 
duidelijke en veilige instructies en zijn 
toepasbaar in werkgebieden waar gebruik 
wordt gemaakt van het 5s of 6 sigma 
systeem.  Toepasbaar in omgevingen waar 
voetgangers en  heftruckverkeer actief zijn, 
derhalve verkrijgbaar in verschillende 
kwaliteiten.
Een extra voordeel van de DS vormen is dat 
zij makkelijk te verwerken zijn. Verwijder de 
beschermlaag en plak vast

DURASTRIPE HAZARD

Excellent

Superieur

Superieur

Superieur

Ja

5 / Ja

5/7,5/10cm

Ja

15 meter

0,86 mm

Superieur

Goed

Goed

Goed

Ja

3 / Nee

5cm-86cm

Nee

30 meter

0,76 mm

Lean

In-Line Glow

Supreme

DURASTRIPE IN-LINE PRINT

Superieur

Goed

Excellent

Goed

Ja

3 / Nee

5/7,5/10cm

Ja

15 meter

0,86 m

DURASTRIPE WALKWAYS

Superieur

Goed

Excellent

Goed

Ja

3 / Nee

10cm

Ja

15 meter

0,86 m

1 2 3
A B C

GEVAAR
ONTVLAMBAAR
OPSLAGRUIMTE SNELHEIDS

LIMIET

5km/hVERKEERS
ROUTE

STOP
 

LET OP ! VOETGANGERS

GEHOORBESCHERMING
VEREISTEN

NOOD UITGANG

DuraStripe Glow is 
het ideale 
b e l i j n i n g s p r o -
gramma bij calam-
iteiten, zoals bijv. 
S t r o o m s t o r i n g, 
om uitgangen en 
evacuatieroutes 
aan te geven. 
DuraStripe Glow 
klarar följande 
standarder:  DIN 
67510 Class C, 
ASTM E2072-04, 
ASTM E2030-07

RECYCLE

EVACUATIE

DOORGAAND VERKEER

 GLOW SIGNS

UITGANG DEZE KANT

EVACUEREN

UITGANG

TOEGANKELIJK

VERBANDDOOS

Vanaf heden is DuraStripe belijning 
ook verkrijgbaar met teksten of logos. 
Optimaliseer uw werkplek doormiddel 
van teksten of pictogrammen.  Dura-
Stripe in line print is de enige geprinte 
lijn die niet vervaagd of vlekt.

De perfecte oplossing voor lang houd-
ende belijning in bijna elke ruimte. 
Verkrijgbaar in zowel de  DS Supreme V 
uitvoering als in de DS Lean uitvoering.
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Nieuwbouw / gladde vloeren:

Poreuze vloeren:

Oude vervuilde vloeren:

Ongelijke vloeren
of tegelvloeren:

Beschikbaar in 5s vormen:

Beschikbare kleuren /
kleur naar keuze:

Standaard maten in
centimeters:

Afgeschuinde  rand:

Rollengte: 

Dikte:

Nieuwbouw / gladde vloeren:

Poreuze vloeren:

Oude vervuilde vloeren:

Ongelijke vloeren
of tegelvloeren:

Beschikbaar in 5s vormen:

Beschikbare kleuren /
kleur naar keuze:

Standaard maten in
centimeters:

Afgeschuinde  rand:

Rollengte: 

Dikte:

Kurt Willems
Tekstvak
AWP BVBA     tel:0032 (0)9 232 06 78     fax: 0032 (0)9 342 06 78www.awp-p.com          www.worktables.be          info@awp-p.com       
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