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5S-schaduwborden EXCLUSIVE

+31 (0)85 0081645

Exclusive schaduwborden hebben een volledig gekleurde achtergrond en zijn voorzien van witte 
schaduw/ afbeeldingen van diverse werkmaterialen. Iedereen ziet in één oogopslag welke materialen 
er in gebruik zijn (weg zijn), waar de materialen gepakt en teruggehangen moeten worden.

5S schaduwborden worden voorzien van mat 
laminaat, sleuven en RVS ophangbeugels waar u 
gemakkelijk de werkmaterialen aan ophangt. 

U heeft de keuze ZONDER materialen (u kiest 
om uw eigen materialen te gebruiken), 

MET materialen (schaduwbord inclusief de 
bijbehorende FBK werkmaterialen) 
u kan direct aan de slag!

Alle Exclusive schaduwborden zijn verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren; 
Blauw, Rood, Geel, Groen, Oranje en Zwart
Verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen
Leverbaar met of zonder materialen

Streef een veilige, opgeruimde, goed georganiseerde 
en overzichtelijke werkomgeving na.

Handveger en stofblik
50x50 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm met 
alu steel 150 cm
70x170 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm, 
vloertrekker met 
vervangcassette 
en 2 x alu steel 150 cm
100x180 cm

RONDSLINGEREND MATERIAAL!

WAAROM SCHADUWBORDEN?

Schaduwborden zijn in verschillende 
types verkrijgbaar; Exclusive, Premium, 
Green OrangeBrush en VIP custom made!

Slordigheid leidt vaak tot ongevallen, 
zo is struikel- en valgevaar 
bij RONDSLINGEREND materiaal, 
een dagelijks risico.

Iedereen gebruikt de werkmaterialen (handveger en stofblik) maar 

leggen deze niet terug. Vervolgens zijn uw medewerkers veel tijd kwijt 

aan het zoeken naar de handveger en stofblik. Dit brengt ERGERNIS en 

kostbare arbeidstijd die verloren verloren gaat.

Schaduwborden brengen meerdere voordelen: Het voorkomt ERGERNIS 
doordat alles een vaste plaats heeft, geen RONDSLINGERENDE werkmate-

rialen meer, maar alles netjes georganiseerd en opgeruimd. Uw klanten 

en opdrachtgevers zien dat u professioneel met uw bedrijf bezig bent en 

ook bij audits zult u scoren! Het is duurzaam doordat de werkmaterialen 

van de grond hangen en hierdoor een langere levensduur hebben.

Schaduwborden zijn de perfecte tool om de 5S-methode toe te passen.

HERKENT U DIT?
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Schaduwborden VIP Custom Made

+31 (0)85 0081645

5S-schaduwborden PREMIUM

Premium schaduwborden hebben een witte achtergrond en zijn voorzien van gekleurde schaduw/ af-
beeldingen van diverse werkmaterialen. Boven en onder een tekstbalk met de tekst “Samen houden 
we het schoon!” en “Together we keep it clean!”

5S schaduwborden worden voorzien van mat 
laminaat, sleuven en RVS ophangbeugels waar u 
gemakkelijk de werkmaterialen aan ophangt. 

U heeft de keuze ZONDER materialen (u kiest 
om uw eigen materialen te gebruiken), 

MET materialen (schaduwbord inclusief de 
bijbehorende FBK werkmaterialen) 
u kan direct aan de slag!

Alle PREMIUM schaduwborden zijn verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren; 
Blauw, Rood, Groen, Oranje, Geel en Zwart
Verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen
Leverbaar met of zonder materialen

Handveger en stofblik
50x50 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm met 
kunststof steel 150 cm
70x180 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm, 
hygiënische vloertrekker 
en 2 x kunststof steel 
150 cm
100x180 cm

SCHADUWBORDEN ZIJN 
GEMAKKELIJK IN GEBRUIK, 
GEVEN EEN MODERNE UITSTRALING 
EN ZIJN DE OPLOSSING VOOR 
RONDSLINGERENDE MATERIALEN!
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Logo

Wij maken voor u schaduwborden 
geheel naar uw wensen. 
Denk hierbij aan schaduwborden met uw bedrijfslogo, teksten en 
ruimteaanduidingen zoals bijvoorbeeld Hal 1, Hal 2 of TD, Expeditie of u geeft 
iedere ruimte een eigen kleur. U kunt kiezen uit 11 kleuren. Kortom alles 
is mogelijk, neem contact op voor maatwerk advies.
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+31 (0)85 0081645

OrangeBrush is een nieuwe, gerecyclede, hoogwaardige lijn schoonmaakmaterialen. Deze werk-
materialen bestaan tot wel 98% uit gerecycled kunststof. Met OrangeBrush voldoet uw bedrijf 
aan de modernste eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie.
Draag ook bij aan een duurzamere wereld en een circulaire economie en kies voor OrangeBrush!

Verkrijgbaar in 1 kleur
Geleverd inclusief handige RVS ophangbeugels voor uw werkmaterialen
Ook in combinatie met het bijbehorende werkmaterialenpakket te bestellen, 
bekijk hier de mogelijkheden.
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Optimaliseer uw werkomgeving
”Een plaats voor alles en alles op zijn plaats”
Een nette en professionele uitstraling van uw bedrijf
5S-methode – LEAN Management

Handveger en stofblik
50x50 cm

Handveger, stofblik, 
veger 60 cm met 
kunststof steel 150 cm
80x180 cm

IN CONTROL met OrangeBrush! 
OrangBrush werkmaterialen zijn hoogwaardige gerecyclede 
schoonmaakmaterialen voor de non-food industrie.

Handveger, stofblik, 
schop, veger 60 cm, 
vloertrekker met 
vervangcassette 
en 2 x kunststof steel 
150 cm
120x180 cm

Van afval naar
een hoogwaardig
nieuw product

OrangeBrush wordt vervaardigd door FBK. 
De producten bestaan uit hoogwaardig 
gerecycled materiaal, afkomstig van het 
restafval dat vrijkomt bij de productie van 
hygiënisch borstelwerk. Hiermee zetten 
we een belangrijke stap in de richting van 
het gebruik van minder nieuwe grond-
stoffen en dragen we bij aan de circulaire 
economie.
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Handveger, stofblik, 
veger 60 cm, 
vloertrekker met 
vervangcassette 
en 2 x kunststof steel 
150 cm
110x180 cm



Geef kleur aan uw werkplaats!
Schaduwborden helpen u 
om optimaal de 5s-methode 
vanuit het Lean-management 
toe te passen. Het zorgt voor een 
veilige, schone en duurzame 
werkomgeving.

+31 (0)85 00816457 8

1 SCHEIDEN

3 SCHOONMAKEN

STANDAARDISEREN

!

5 STANDHOUDEN

2 SCHIKKEN

5S en LEAN management
 
Lean management richt zich op het weghalen van activiteiten die niet nodig zijn in een bepaald 
bedrijfsproces. Het is erop gericht om verspillingen uit de processen te halen om zo de klant 
beter van dienst te kunnen zijn.

Herkenbaar?
 
U wilt even iets opvegen en bent op zoek naar de handveger en het stofblik. Iedereen gebruikt het maar niemand legt het terug omdat 
er geen vaste plaats is voor deze materialen. Materialen “slingeren” door de werkplaats wat er ook nog voor kan zorgen dat er een 
onveilige situatie ontstaat, struikelen,  “een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje”.

Hier maakt u het onderscheid tussen 
wat noodzakelijk en wat overbodig is. 
Beschadigde en kapotte voorwerpen die 
niet langer gebruikt worden of die onveilig 
zijn, moeten worden opgeruimd.

Hier dient u alle voorwerpen en 
gereedschappen een vaste plek te 
geven, de werkomgeving wordt zo ge-
organiseerd dat iedereen gemakkelijk 
en snel iets kan vinden.

Hier wordt de werkomgeving, de vloeren, muren en alle voorwerpen gereinigd. Dit zorgt ervoor 
dat vervuilingsbronnen worden uitgeschakeld en tevens voorkomt het storingen en incidenten. 
Tijdens deze stap worden ook de schoonmaakmethode, de standaards, de verantwoordelijkheden, 
de regels en normen opgesteld.

De eerste 3 stappen worden een gewoonte 
voor u en uw collega’s door deze methodes 
vast te leggen. Stap 4 is het standaardiseren 
van de eerste 3 stappen.

Het in stand houden van de nieuwste 
werkmethode en dus de eerste 4 stappen.

Maar hoe past het werken met 
5S schaduwborden dan binnen
Lean Management? 
 
De 5S methode is een Lean tool om ervoor te zorgen  
dat de werkomgeving altijd netjes, opgeruimd en geor-
ganiseerd is. Het draagt bij aan een betere veiligheid, 
betere klanttevredenheid, efficiëntie en medewerkers- 
tevredenheid. De 5S methode zorgt ervoor dat er ook 
minder verspillingen zijn, denk hierbij aan verspillingen 
van arbeidstijd, wachten of het zoeken naar informatie, 
werkmaterialen en gereedschappen.

Waarom Lean Management? 
 
Lean Management zorgt ervoor dat de menselijke capaciteiten binnen een bedrijf of organisatie op 
een slimme manier worden ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. Een juiste 
inzet van Lean Management zorgt voor een efficiëntere organisatie met een constante kwaliteit en 
een hogere winstgevendheid.

Door schaduwborden te plaatsen weet iedereen waar ze de werkmaterialen kunnen pakken en heel 
belangrijk, waar deze ook weer teruggehangen moeten worden! Alles op een vaste plaats. U voorkomt 
hiermee een hele hoop ERGERNIS en u bespaard heel veel tijd doordat u niet meer hoeft te zoeken.  
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DEZE KLANTEN EN VELE ANDEREN GINGEN U VOOR
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Bezoek onze website voor meer informatie:

5S-schaduwborden.eu

of bel ons
voor maatwerk 
advies

+31 (0)85 0081645
Start nu met 5S-schaduwborden

Wĳ helpen uw klanten met een veilige, 
schone en duurzame werkplaats!
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Together we keep it clean!
Put back after use!

OB80301
OB10252

OB29814

OB20360

OB29814

OB28600



www.5S-schaduwborden.eu
info@5S-schaduwborden.eu

+31 (0)85 0081645


