
Vigotec safety: uw vergunning voor veilig werken

Vigotec staat bekend voor haar totaalaanpak in 
veiligheid. Wij zorgen voor een gegarandeerde op-
timaal gebruik van uw onderhoudsgevoelige veilig-
heidstoestellen, ook na verkoop!

• Adembescherming
• Valbeveiliging
• Gasdetectie
• Lone worker monitoring
• Signalisatie
• Electrical safety

 
• een compleet gamma veiligheidsmateriaal van 

de beste kwaliteit, gespecialiseerd op besloten 
ruimten en alleenwerkers 

• 100% onderhouden en gebruiksklare toestellen 

• alle nodige toebehoren en accessoires
• duidelijk en overzichtelijk pakket  

volgens uw noden
• advies en opleiding waar nodig
• 1 contactpersoon van begin tot einde  

met productexpertise
• gemakkelijk reserveren:  

24/7 online of in onze 1-stop-shop
• toegewijd team gespecialiseerde  

productexperts en gecertificeerde 
onderhoudstechniekers

Contacteer ons via rental@vigotec.be voor meer veiligheidsmaterialen en mogelijkheden!

Vigotec Rental?  
Dat is uw zorgeloze huur met:

Vigotec is al 30 jaar uw ultieme partner in veiligheid. 
Vanuit onze expertise in PE leidingsystemen en con-
structies op maat specialiseren wij ons bij Vigotec 
Safety in veiligheid in en om besloten ruimten en 
voor alleenwerkers. Ons productgamma is hier vol-
ledig op afgestemd: van werkvoorbereiding tot col-
lectieve bescherming en gespecialiseerd persoonlijk 
veiligheidsmateriaal.

Vigotec helpt u uw productiviteit en efficiëntie op 
de werkvloer te verhogen door innoverende oplos-
singen. We begeleiden u in uw veiligheidscultuur 
om zo een een veilige plek te creëren met oog op 
preventie van arbeidsongevallen.



Experts only
Onze techniekers streven constant naar de beste 
dienstverlening, zowel onsite als offsite. De nodige cer-
tificaten en bijscholingen horen daar bij. 

We houden alle nodige onderdelen op stock om uw 
toestellen zo vlot mogelijk 100% gebruiksklaar terug bij 
u te krijgen.

Van elk onderhoud krijgt u een verslag. Wij houden uw 
dossier bij en updaten dit bij elk onderhoud.

Snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie zijn de 
kernwaarden van Vigotec Service. We maken het u dan 
ook liefst zo gemakkelijk mogelijk. Onze service tech-
niekers komen bij u onsite met onze mobiele service 
wagen indien gewenst.

In ons service center in Puurs helpen we u ook graag 
verder en kunnen we toestellen periodiek onderhou-
den, herstellen en keuren. 

Op uw maat

Vigotec Service
Vlotte en nauwkeurige service, keuring en herstellingen 

Vigotec Safety
Schoonmansveld 52
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03/860.01.90
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