
en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning

AAG GULVMARKERING
trafik- og lagerområder, retningsvisning

• • •



AAG GULVMARKERING
nem og hurtig montering

• • •
RULLER
48 mm x 33 m 
6 ruller pr. kasse

RULLER
96 mm x 33 m
3 ruller pr. kasse

FELTER
180 x 80 mm
100 stk. pr. kasse

HJØRNER
180 x 180 mm
100 stk. pr. kasse

Gul Gul Gul Gul

Hvid Hvid Hvid Hvid

Blå Blå Blå Blå

Orange Orange Orange Orange

Grøn Grøn Grøn Grøn

Rød Rød Rød Rød

Sort Sort Sort Sort

Gul / Sort Gul / Sort

RÅD OG VEJLEDNING
• 48 mm rullen er velegnet til markering af mindre 

arealer som palleplaceringer
• 96 mm rullen er ideel til lange markeringer
• Det anbefales at benytte snor eller lasermarkering 

for at opnå helt lige linjer/felter/hjørner

ANVENDELSESOMRÅDER
• Trafikområder
• Produktionsarealer
• Logistik-/lager- og opbevaringsområder
• Fodgængerarealer
• Retningsvisning
• Sikkerhedszoner omkring produktionsudstyr



HOLDBARE LØSNINGER
gulvmarkering til industrielt brug

• • •



ENKEL GULVMARKERING
lang levetid og let at rengøre

• • •
PERSONSYMBOL
735 x 478 mm
5 stk. pr. kasse

FODGÆNGERFELT
950 x 240 mm
10 stk. pr. kasse

MÆRKAT TIL VÆG
270 x 209 mm
10 stk. pr. kasse

MÆRKAT TIL VÆG
357 x 270 mm
10 stk. pr. kasse

Gul Gul Gul Gul

Hvid Hvid Hvid Hvid

Blå Blå Blå Blå

Orange Orange Orange Orange

Grøn Grøn Grøn Grøn

Rød Rød Rød Rød

Sort Sort

RÅD OG VEJLEDNING
• Der medfølger en applikator med personsymbolet, 

hvilket letter gulvmarkeringen
• Brugsanvisning forefindes i kassen sammen med 

produktet
• Det anbefales at benytte snor eller lasermarkering 

for at opnå helt lige linjer i forbindelse med 
montering af fodgængerfeltet

• Mærkat til væg: Udskriv dine tekster og billeder 
direkte på egen printer. Enkel og effektiv 
markering  på få sekunder

• Det anbefales at holde mærkatet fladt og fjerne 
folien i en 180° vinkel gradvist for at undgå 
luftbobler. Udglat med hånden

ANVENDELSESOMRÅDER
• Trafikområder
• Fodgængerarealer
• Sikkerhedsanvisninger
• Til skiltning af regler, manualer og lignende



BRANDSLANGERULLE
770 x 480 mm
5 stk. pr. kasse

BRANDSLUKKER
480 x 470 mm
10 stk. pr. kasse

NØDUDGANG
900 x 725 mm
5 stk. pr. kasse

Rød Rød Grøn

TOFARVEDE ZONER
900 x 900 mm
3 zoner pr. kasse

BRANDDØRZONER
3000 x 450 mm
3 zoner pr. kasse

Gul / Sort Gul / Sort

Grøn / Hvid

Rød / Hvid

RÅD OG VEJLEDNING
• Der medfølger en applikator med symbolerne til 

brandslangerulle, brandslukker og nødudgang, 
hvilket letter monteringen af markeringen

• Brugsanvisning forefindes i kassen sammen med 
produktet

RÅD OG VEJLEDNING
• De tofarvede zoner og branddørzonerne sælges 

som sæt
• Det anbefales at holde mærkatet fladt og fjerne 

folien i en 180° vinkel gradvist for at undgå 
luftbobler. Udglat med hånden

• Brugsanvisning forefindes i kassen sammen med 
produktet

EN SIKKER LØSNING
effektiv og synlig markering

• • •
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en verden af muligheder
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