
Veilige looproutes voor iedereen

Uw 
houvast 
in veiligheid

Visualsafe



Op een veilige manier zelfstandig reizen is 

voor mensen met een visuele beperking niet 

altijd vanzelfsprekend. Zij zijn afhankelijk 

van duidelijke en uniforme routegeleiding. 

Het is dé manier waarop zij zich oriënteren 

in een bekende, maar zeker in een voor hen 

onbekende omgeving. Burdie Visualsafe 

biedt oplossingen die bijdragen aan het 

veilig en zelfstandig reizen van mensen  

met een visuele beperking.

Burdie is gespecialiseerd in het aanbrengen 

van markeringen in het openbaar vervoer, 

winkelcentra, openbare ruimten en 

tijdens evenementen. Wij zorgen voor 

geleidelijnen, waarschuwingsmarkeringen 

en aanverwante voorzieningen.  

Een veilige omgeving creëren is ons vak.



Markering op en rond treinstations zijn van 
essentieel belang om de veiligheid van reizigers 
en bezoekers te garanderen. Vanzelfsprekend 
geldt dat ook voor bus-, tram- en metrostations. 
Een perron voorzien van duidelijk aangegeven 
veiligheidszones is voor visueel beperkten  
een must. 

U mag van Burdie kwalitatief hoogwaardige 
markeringen verwachten. Wij leveren marke-
ring en die voldoen aan de hoogste normen en 
eisen die ProRail stelt. Onze markeringen zijn 
slijtvast, stroef en goed te reinigen. Zo bent u 
ervan verzekerd dat markeringen van Burdie u 
een veilig perron opleveren. Wat het bestek ook 
voorschrijft, met Burdie Visualsafe zorgen wij 
ervoor. Uw perron is veilig en geschikt voor alle 
gebruikers. Een mooi visitekaartje.

Een
veilig 
perron



Markeringen
Naast markeringen voor mensen met een 
visuele beperking, neemt Burdie u ook de zorg 
uit handen voor de overige markeringen op en 
rondom perrons. U bent met Burdie verzekerd van 
duurzame, goed zichtbare, slijtvaste en goed te 
reinigen kantlijnen, profiel van vrije ruimten (PVR), 
geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen. 
Burdie brengt markeringen aan op nagenoeg 
iedere ondergrond; zonder afwijkingen, conform de 
strengste normen. En met een lange levensduur.

Kantlijn 
Een strakke en goed zichtbare kantlijn vormt  
de duidelijk begrenzing tussen het spoor en  
het perron. 

Geleidelijn 
Geleidelijnen zijn voor visueel beperkten van  
groot belang. Het is de manier om zich te 
oriënteren en de route te bepalen; veilig en 
voorspelbaar. Geleidelijnen moeten uit het  
oogpunt van veiligheid constant voldoen aan  
de strengste eisen. 

Profiel van vrije ruimte 
De ruimte die de trein nodig heeft om ongehinderd 
het station te kunnen passeren, moet altijd 
duidelijk te zien zijn. 

Waarschuwingsmarkering 
De waarschuwingsmarkeringen geven visueel 
beperkten het signaal dat de veilige zone verlaten 
dreigt te worden. Kwalitatief hoogwaardige 
markeringen zijn hier van levensbelang. Ook 
hier geldt dat Burdie markeringen aanbrengt die 
voldoen aan de strengste normen.



Een perron renoveren vraagt om maatwerk. Veel 
factoren spelen een rol. Zo is de veiligheid van 
reizigers en medewerkers van groot belang. En u 
wilt reizigers zo min mogelijk overlast bezorgen. 
Treinen moeten, als het even kan, volgens het 
dienstrooster blijven rijden. Met Burdie bent u 
gegarandeerd van een adequate en planmatige 
aanpak van de renovatie van perrons. En er is 
aandacht voor de veiligheid van reizigers en 
medewerkers en de continuïteit. Bovendien 
is Burdie met Burdie Visualsafe in staat om 
markeringen aan te brengen op de aanwezige 
ondergrond. Geen uitdaging gaat ons te ver.  
Wij brengen de bestaande ondergrond in de juiste 
conditie door te repareren, oude markeringen 
te verwijderen, te egaliseren, etc. Vervolgens 
brengen wij de nieuwe markeringen aan.  
Kortom, Burdie neemt u de zorg voor de complete 
herinrichting op een professionele wijze uit handen.

Renovatie 
van 
perrons



Oplossingen voor 
openbare ruimten
U kunt bij Burdie ook terecht voor markeringen in 
winkelcentra of andere openbare ruimten. Neem 
contact met ons op. Zo weet u meteen wat wij voor  
u kunnen betekenen.



U bent met Burdie Visualsafe 
verzekerd van duurzame en 

functionele markeringen.

De voordelen van 
Burdie Visualsafe
>  Duurzame markeringen van 

hoogwaardige kwaliteit:  
slijtvast: 
stroef; 
goed te reinigen.

>  Kwaliteit geborgd door certificeringen.

>  Toepasbaar op nagenoeg elke ondergrond.



Uw partner
Burdie heeft vanzelfsprekend de kennis in huis om 
eenduidige markeringen zoals geleidelijnen aan te brengen. 
Maar wij gaan graag een stap verder. Wij beschikken over 
kennis en ervaring om oppervlakken te repareren, egaliseren 
en te reinigen voordat markeringen worden aangebracht.  
De bestaande situatie bepaalt onze werkwijze. Hierdoor 
weet u dat wij op elke ondergrond de juiste toepassing 
hanteren. Wij bieden u in elke situatie dé oplossing voor  
het verwijderen en aanbrengen van markeringen. 

Burdie is oorspronkelijk een bedrijf in vloertechniek.  
Wij hebben veel kennis over wegdekken en vloeren in huis. 
Wij hebben ons ontwikkeld tot specialist in het aanbrengen 
van wegdekcoatings, slijtlagen en antislipoplossingen voor 
rail en infra. Door onze expertise bent u ervan verzekerd 
dat Burdie elke ondergrond op de juiste manier behandelt. 
Burdie zorgt voor een vlekkeloze uitvoering.

Contact
Wilt u weten wat Burdie voor u kan betekenen?  
Neem contact met ons op. U kunt ons bereiken op  
+31 (0)345 63 38 15. Wij adviseren u graag.

Kwaliteit verzekerd
De markeringen van Burdie Visualsafe voldoen 
zonder uitzondering aan de uiterst strikte 
ontwerpvoorschriften van ProRail.  
Dekra Rail heeft de gecoate vloerafwerkingen 
van Burdie beoordeeld op stroefheid en 
reinigbaarheid. De conclusie is dat deze 
voldoen aan de strenge eisen die gelden  
op perrons.

Burdie BV
Techniekweg 23 - 4143 HW  Leerdam
Postbus 249 - 4140 AE  Leerdam
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