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zelf ervaren?

Het verschil maken; geen loze woorden. Wij brengen dan ook graag 
vrijblijvend een proefvak bij u aan, zodat u het verschil zelf kunt  
ervaren. Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak.
 

Dé specialist voor industriële UV-markering 
en UV-vloercoating

Dé specialist voor industriële UV-markering en UV-vloercoating



rapidline maakt een 
visitekaartje van uw 

magazijn en bedrijfs- 
terrein dankzij de juiste 
belijning. Profiteer van 

voordelen als veiligheid 
en duurzaamheid. 

de voordelen

Is uw werkomgeving aan vuil en 
zware belasting onderhevig? Of 
moet uw betonvloer met stofpro-
blemen opgelost worden? Kies dan 
voor een industriële UV-coating van 
RapidLine. Rapidshield beschermt 
uw betonvloer, zorgt voor goede  
hygiëne en is slijtvast. Deze  
speciale coating hard uit door 
UV- techniek en maakt ons 
systeem, vooral aantrekkelijk voor 
situaties waarbij tijd en ruimte een 
beperking is. Rapidshield is ook 
geschikt voor het belijnen en coa-
ten van koel- en vriesruimten met 
temperaturen tot -25°C.Terwijl het 
reguliere werk doorgaat, gaan wij 
systematisch aan de slag. Uw grote 
voordeel: geen omzetverlies!

Het visitekaartje van uw onder-
neming begint aan de buitenkant. 
Letterlijk! Want hoe ziet uw terrein 
er uit? Is het een weerspiegeling 
van waar uw bedrijf voor staat? 
Door uw terrein te belijnen bereikt 
u interessante resultaten. Boven-
dien draagt het bij aan veiligheid 
en duidelijkheid voor de gebruiker. 
Dankzij de duurzaamheid van 
ons product bent u verzekerd van 
jarenlange tevredenheid.

Visuele communicatie zorgt voor 
een snelle informatieoverdracht. 
Een goede markering spreekt en 
zorgt voor een goede routing die 
essentieel is op (openbare) wegen. 
Wij zorgen voor slijtvaste  
markeringen. U bent verzekerd van 
kwaliteit die zich vertaalt met een  
jarenlang resultaat. 

Middels ons unieke product en 
werkwijze zijn we in staat u te 
voorzien van jarenlang profijt. 
Tevreden over uw halbelijning en 
langer dan u waarschijnlijk gewend 
bent! De winst zit ‘m ook in de 
snelheid: werkzaamheden hoeven 
niet stil gelegd te worden. We 
werken met RapidShield, geen che-
mische coating met bijwerkingen 
voor de gezondheid van u en uw 
medewerkers. Maar een product 
wat door UV-techniek uithard in 
seconden.  Milieuvriendelijk dus 
passend in uw MVO-beleid.
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Om de doorstroming op de  
werkvloer optimaal te houden is het 
belijnen van uw productieruimte of 
magazijn essentieel. Halbelijning 
en/of duidelijke routing dragen bij 
aan de veiligheid van uw  
medewerkers en het optimaal 
benutten van uw magazijnruimte. 
Door de markeringen te sealen met 
RapidShield blijven deze langer 
zichtbaar en zijn ze eenvoudig te 
onderhouden.
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