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VIE DES ENTREPRISES

�Samen maken we werkend Nederland 

veilig�, dat is de missie van Wiltec. De 

specialist op het gebied van Veiligheid en 

Persoonlijke beschermingsmiddelen is dan 

ook zeer tevreden met de ontvangst van 

-

beveiliging. Dit keurmerk is in het leven 

geroepen door de Vereniging Veilig & Ge-

zond Werken (voorheen AVAG), de bran-

chevereniging voor specialistische leve-

ranciers en producenten van persoonlijke 

beschermingsmiddelen in Nederland. 

Bedrijven met het rode Safety Sign keur-

merk laten zien dat zij de juiste kennis 

in huis hebben om de veiligheid bij or-

ganisaties te waarborgen, op het gebied 

van werken op hoogte. Wiltec beschikt 

ook al jaren over het groene Safety Sign 

alle gebieden voldoet aan de eisen voor 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Het 

-

werken met bedrijven die het rode Safety 

Sign keurmerk voeren zijn ervan verze-

kerd dat valincidenten vermeden worden, 

dat de valbeveiliging periodiek onderhou-

den wordt en aan de actuele regelgeving 

voldoet. Wiltec is één van de slechts drie 

bedrijven in Nederland die het rode Safety 

Voor Wiltec is het een mooie erkenning 

dat zij voldoen aan de zeer strenge eisen 

die de Stichting Safety Sign aan haar cer-

zo weinig bedrijven in Nederland in aan-

voldoende. Wiltec specialisten worden 

professioneel opgeleid en getraind. Ze vol-

gen periodiek trainingen en de diploma�s 

zijn altijd up-to-date. Daarnaast kan het 

Wiltec team kwaliteit in service en advies 

op maat waarborgen door de jarenlange 

ervaring en kennis die werd opgedaan in 

verschillende situaties op de werkvloer en 

succesvolle projecten uit het verleden.

Wiltec ontvangt het rode Safety 
Sign keurmerk Wiltec B.V.

Marianne van de Haterdi

Sinds begin van dit jaar is Wiltec B.V. de of-

complete pakket van Andreae vouwkar-

gezocht naar een professionele organisatie 

met landelijke dekking en vond in Wiltec 

de juiste partner. Deze overeenkomst past 

volledig binnen de kwaliteitsstrategie van 

Wiltec, die in bestaat vooral A-merken in 

assortiment te nemen.

HET PRINCIPE

Scheiding door traagheid is het werkings-

-

stroom, geladen met verfdeeltjes (over-

spray), wijzigt door een aantal radicale 

veranderingen van richting. De verfdeeltjes, 

die zwaarder zijn dan lucht, vliegen daarbij 

uit de luchtstroom en hopen zich op in de 

daardoor nagenoeg vrij van overspray.

VAAK GEKOPIEERD, 
NOOIT GEËVENAARD

-

kopieerd, maar de kwaliteit is nooit ge-

evenaard. Door de jarenlange ervaring en 

nog altijd wereldwijd de koploper op het 

-

toepassing en elk budget is een oplossing 

voorhanden. Zo zijn er variaties in o.a. de 

afmetingen en brandwerendheid, maar er 

zijn ook uitvoeringen met een synthetisch 

Wiltec nu alle A-merken: Andreae, Co-

lumbus, Wiltec Paintstop en Edrizzi. Door 

dit ruime kwaliteitsassortiment kan Wiltec 

altijd de beste oplossing bieden, voor elke 

voor Andreae vouwkarton in  
Nederland Wiltec B.V.
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