Toiletcabines
Sanitaircontainers
Drinkwatertanks
Afvalwatertanks
Sanitairtrailers
Toiletwagens
Ruimcontainers
Veiligheidsafsluiting
Reinigingsservice

Een propere zaak.
Zwart-Witcontainer.

Optimale bescherming bij het omgaan met schadelijke stoffen is
een must. De geïntegreerde hygiënesluis schept een duidelijke
scheiding tussen de aangetaste en de propere ruimte. Ze zorgt
voor het behouden van de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
door het vervuilde materiaal in het afgesloten deel te houden.

Hygiëne op het hoogste niveau.

Technische
gegevens
Lengte: 6.058mm
Breedte: 2.438mm
Hoogte: 2.800mm
Stroom: 400V / 32A
Vers water: ¾”
GEKA-koppeling
n Afvalwater:
HT-buis NW 100
n
n
n
n
n

6.058 mm

2.438 mm

Uitrusting

Voorbeeld: concrete uitrusting van het aanbod.
Technische veranderingen zijn voorbehouden.

100% voordeel.

Opties

Op plaatsen waar hygiëne een must is, waar risicovolle stoffen ontstaan of vernietigd worden. Hiervoor werd deze container speciaal ontwikkeld. Het principe is simpel: “zwart” naar binnen en “wit”
terug naar buiten. In het “zwarte gedeelte” wordt de besmette werkkledij afgelegd. Daarna gaat
men door de douchesluis met toiletruimte en aansluitend gaat het verder in het “witte gedeelte”. Dit
alles garandeert een grondige ontsmetting volgens de voorgelegde regels en afspraken.

100% service. 100% prestatie.
n 24/24 nooddienst
n Regelmatige interne en externe kwaliteitschecks
n Ontruimingsspecialist volgens de opgelegde
reglementeringen.
Optionele prestaties:
n Levering en afhaling
n Op- en afbouw
n Aansluitingswerken (water, afvalwater, stroom)
n Verhuur aansluitmateriaal (afwaterkanalen, drinkwaterdarmen volgens drinkwaterverordening, stroomkabels)
n Reinigingspersoneel ter zorg van de containers.
n Keuzemogelijkheid: verhuur of verkoop.

n 1 douche
n 1 wastafel
n 1 toilet
n Zeepdispenser
n Papier handdoekenhouder
n 1 elektr. Staande
opslag 50l
n 3 verwarmingen 2kW

n Afvalwatertank 7-10m³
n Spoelbak laarzen
n Vers watertank
afvalwatertank
n Opvoerinstallatie
afvalwater

Technische veranderingen
zijn voorbehouden.

Kwaliteitsmanagement
Wij zijn gecertificeerd
Vrijwillige deelname aan regelmatige
controle op basis van ISO 9001: 2008
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