
Werk is werk. Zorgen dat jij 
weer veilig thuiskomt.

Dat is de kroon op óns werk.



Communicatie op een hoger niveau
Met onze compleet nieuwe uitstraling 
en idem dito logo verleggen we de 
focus van de verkoop van PBM, naar 
waar het écht om draait in het leven. 
Namelijk, de eindgebruiker weer 
veilig thuis laten komen. En dat gaat 
verder dan het verkopen van een paar 
werkhandschoenen of die ene stofbril.  

Met onze kernboodschap ‘PROTECT 
WHAT REALLY MATTERS’ leggen wij 
qua communicatie de focus op de 
eindgebruiker. Aan de vertrouwde 
Majestic werkwijze verandert niets. Wij 
zijn en blijven uitsluitend als betrouwbare 
leverancier voor de wederverkoper actief.

Bij Majestic begrijpen we wat er 
belangrijk is in het leven. Onze 
PBM beschermen je tijdens het 

werk. Zo zorgen we ervoor dat je 
handen zijn beschermd, zodat je 
aan het einde van de werkdag je 
kind weer kunt optillen als het 

blij op je af rent. 

Protect
what

really
matters



Het nieuwe Majestic logo
Het beeldmerk is opgebouwd op basis  

van de volgende uitgangspunten.
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Onze PBM beschermen 
niet alleen je lichaam.



Ze zorgen ervoor dat je 
straks weer veilig thuis 

bij je gezin bent.



&
Wij zijn specialist op het gebied van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en 
het bieden van kennis, service en 
oplossingen om hiermee veilige 
werksituaties te creëren.

Majestic verhoogt en borgt persoonlijke 
bescherming voor optimale arbeids-
omstandigheden binnen Europa, door 
te luisteren naar jouw behoeften 
en hierin te voorzien.

Majestic Products B.V. 
is een internationaal 
opererende importeur/
groothandel van persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
en onderdeel van het 
beursgenoteerde en wereldwijd 
opererende Bunzl Plc.

Missie 
en visie



Trots
Wij werken met passie en plezier 
samen en zijn trots op ons bedrijf, 
ons werk en onze relaties.

Betrokken
Wij zijn betrokken met elkaar,  
onze klanten en onze leveranciers.  
We denken mee en ontzorgen.

Bekwaam
Wij verstaan ons vak en daarmee 
adviseren en ondersteunen we 
onze klanten.

Verantwoordelijk
Al onze medewerkers nemen 
verantwoordelijkheid binnen hun vakgebied. 
Daarnaast spreken zij elkaar hierop aan.

Kernwaarden

Missie 
en visie

MAJESTIC 
SAFETY PRODUCTS 

& SERVICES
Jan Campertlaan 6

3201 AX Spijkenisse

+31 (0)181 47 50 00
info@majestic.nl

majestic.nl



Bij Majestic snappen we 
dat jij werkt om te leven. 

En niet andersom.

majestic.nl


