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VOOR WERK, SCHOOL EN VRIJE TIJD

Uitstraling
en functionaliteit
gaan hand in hand
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OP BASIS- EN MIDDELBARE SCHOOL

Duizenden leerlingen hangen elke ochtend hun jassen aan de bekende

Een Hermeta interieur is zowel bij

kapstokhaken van Hermeta. Architecten ontwerpen steeds vaker moderne en

basis- als middelbare scholen helemaal

strakke garderobemeubels en kunnen daarbij rekenen op Hermeta’s meedenkend

op z’n plaats. Voor elk niveau zijn er

aansprekende gravering op

advies gebaseerd op jarenlange ervaring.

passende oplossingen. Op basisschool

toiletcabines, geïntegreerd in het

Ds. J.J. Buskes staan toiletcabines

vingerveilige hang- en sluitwerk

Zo zijn de leerlingen van multifunctioneel centrum Het Kloppend Hart in Warmond

met graveringen op de deuren die

blij met de strakke, vrolijke garderobe-elementen met draaibare plafondhaken. Het

vingerveilige scharnierzijden hebben.

vrolijke garderobe-elementen

voordeel van deze haak is dat op relatief weinig ruimte vier jassen een plek krijgen.

Terwijl

met draaibare plafondhaken

Bovendien zijn de materialen van de meubels kleur-, kras- en vuilwerend en bestand

lockers geplaatst worden met een

tegen intensief gebruik. Zo gaan uitstraling en functionaliteit hand in hand.

usb-aansluiting, waarmee leerlingen

op

middelbare

scholen

telefoons en tablets kunnen opladen.

DS. J.J. BUSKESSCHOOL | ROTTERDAM

THERMEN SOESTERBERG
Herbokern kleedcabines en
Herbolock lockers van duurzaam
SwissCDF plaatmateriaal

52º07’22.20”N - 5º18’09.21”O

Ultieme
ontspanning start
in de kleedruimtes
GROENE MATERIALEN GESCHIKT VOOR RESORTS

ZORGELOOS OPBERGEN

BELEVING IN EEN DUURZAME OMGEVING

ONTSPANNEN SFEER MET
HET JUISTE GEMAK
Resort

Beemster

bevindt

zich

FORT RESORT BEEMSTER

Een bezoek aan een wellness resort of spa betekent pure ontspanning. Hermeta zorgt

Fort

ervoor dat de ontspanning al begint in de kleedruimtes. Helemaal op z’n plaats in

achter de historische muren van een

wellness resorts is het duurzame plaatmateriaal SwissCDF, het groene alternatief voor

bunker. Het resort heeft een prachtige

compact HPL-beplating. Dit materiaal wordt volgens strenge Zwitserse ecologische

entourage, waar wij lockers op maat

Herbolock lockers met een

eisen nagenoeg CO2-neutraal geproduceerd van hout uit duurzaam beheerde bossen.

aan toegevoegd hebben. Voorzien van

gebruiksvriendelijk elektronisch

Het is recyclebaar en FCS-gecertificeerd. Hermeta paste dit materiaal onder andere toe

een innovatief elektronisch sluitsysteem.

sluitsysteem

bij Thermen Soesterberg. Met een prachtig en duurzaam resultaat van hoge kwaliteit.

Bezoekers kunnen de HerboLock lockers
openen en sluiten op diverse manieren.
Bijvoorbeeld met een pincode, een badge
of smartphone.

ZUIDOOSTBEEMSTER

Optimale
combinatie van
standaardelementen
en maatwerk

DAMEN SHIPREPAIR | SCHIEDAM
complete interieur op maat

HET NIEUWE WERKEN OP KANTOOR

FLEXIBELE LOCKERS
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maat gemaakte kastenwanden geplaatst. In sommige kastdeuren is het Damen-logo
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dag van hem is. This is my locker!

51º50’10.71”N - 4º56’16.72”O

Herbolock lockers met
te personaliseren deur

Aansprekende interieurs
voor kinderen

ZORGLANDGOED STEGERVELD
STEGEREN
meubels van massief
HPL-plaatmateriaal

ODC ‘T ZONNELICHT | TILBURG
drie zintuigkasten,
twaalf gangkasten
en tien sanitairkasten

51º34’18.78”N - 5º03’51.88”O

SPECIFIEKE INTERIEUROPLOSSINGEN IN DE ZORG

VEILIGHEID BOVEN ALLES

PRAKTISCH VOOR CLIËNT ÉN MEDEWERKER

OP BIJZONDER ZORGLANDGOED

Zorginstellingen hebben een interieur nodig waarin cliënten en medewerkers

In Stegeren is een voormalig militair terrein

zich thuis voelen. Bovendien moeten de meubels praktisch, veilig en hygiënisch

getransformeerd tot een zorglandgoed

zijn. Bij orthopedagogisch dagcentrum ’t Zonnelicht kwamen al deze elementen

waar cliënten gehandicaptenzorg en

samen. Maatwerkoplossingen en vakmanschap van Hermeta zijn ten volle benut.

psychiatrische ondersteuning ontvangen

Zintuigkasten met allerlei materialen om te voelen, zien en horen. Gangkasten met

in een heilzame en prachtige omgeving.

unieke dierenprints, zoals eekhoorns en konijnen. Alles is op maat gemaakt.

Hermeta werd gevraagd meubels met
afgeronde hoeken te verzorgen, die
bovendien stevig en veilig zijn. Voor
zowel cliënt als medewerker.

NIKE EUROPEAN HEADQUARTERS
HILVERSUM
hergebruik van materialen, alleen
vernieuwen wat nodig is.

Verrassende
look-and-feel,
door goed overleg
met architect en
opdrachtgever

VERANTWOORD SPORTEN

UITGEBREIDE KENNIS EN ERVARING

HERGEBRUIK ALS DUURZAME OPLOSSING

GARANTIE VOOR OPTIMAAL ADVIES
AAN SPORTCENTRA

Hermeta verzorgt complete kleedkamerinrichtingen in sporthallen. Van douchen en

Voor het inrichten van kleedruimtes in

omkleden tot opbergen. Er zijn vele mogelijkheden in de materialen en sluitsystemen

sportcentra bestaan talloze mogelijk-

van de lockers. Ook duurzaam hergebruik behoort tot de opties. Zo kunnen kasthuizen

heden. Hermeta kan u alles vertellen

opnieuw gebruikt worden en hoeven alleen deuren en onderstellen vervangen te

over de voor- en nadelen van de keuzes.

SPORTCOMPLEX ROZENOORD

worden. Met gekleurde deurtjes en geïntegreerde volkern zitbanken als aanvullende

Voor de hygiëne zijn vrijhangende

BERGEN OP ZOOM

details ontstaat een mooi en bovendien duurzaam resultaat.

douchecabines

bijvoorbeeld

een

uitstekende optie. In Sportcomplex

Gardelux garderobesystemen met

Rozenoord is gekozen voor robuuste

robuuste haken en houten banken

haken en houten banken in harmonie
met de ruimte.

52º12’44.66”N - 5º11’26.22”O

51º47’49.04”N - 4º38’22.41”O

Ervaring
en flexibiliteit
geven
optimaal
resultaat

INDUSTRIËLE INTERIEURS:

EERST DENKEN DAN DOEN

SPECIFIEKE KNOWHOW GEVRAAGD

INTERIEUR OP MAAT

Diverse industriesegmenten hebben specifieke eisen voor de inrichting van hun

Architect en gebruiker zijn gebaat bij

BRANDWEER TRAININGSCENTRUM

interieurs. Bijvoorbeeld op het gebied van materialen en gebruiksvoorschriften.

een meedenkende partner met juiste

ARNHEM

comfortabele kleedruimten

Hermeta deelt graag haar jarenlange ervaring en flexibiliteit met de opdrachtgever

adviezen in de ontwerpfase. Wensen

voor het personeel

om tot een optimaal resultaat te komen. Daarbij ligt de focus op gebruikersgemak

van de klant vertaalt Hermeta in nauw

Herbokern douchecabines

en onderhoudsmanagement. Er zijn volop mogelijkheden op het gebied van lockers

overleg naar een passend ontwerp.

met voorkleedruimte

met ventilatie, schoon- en vuilgoedscheiding en lockers voor tijdelijke medewerkers.

Het Brandweer Trainingscentrum in

Bij Zeehavenbedrijf Dordrecht is bijvoorbeeld gekozen voor robuuste materialen en

Arnhem koos voor douches met een

vrijhangende cabines voor het schoonmaakgemak. Met een gele bank als vrolijk

voorkleedruimte.

detail.

zwarte wanden.

ZEEHAVENBEDRIJF DORDRECHT

Inclusief

stijlvolle

ZWEMBAD DE WATERLINIE

Hermeta kent
de zwembadwereld
door en door

GROENHOVENBAD
GOUDA
hoge wanden van Herbokern
kleed- en toiletcabines voldoen
aan ITS-keurmerk

CULEMBORG
volgens het concept
2521 Gewoon Zwemmen

51º56’44.72”N - 5º14’04.94”O
SLIM ZWEMBADCONCEPT

VAN START TOT FINISH

DOORDACHTE LOCKEROPSTELLING

VOLDOEN AAN ALLE EISEN

Kent u het concept 2521 Gewoon Zwemmen geïnitieerd door de KNZB? Het doel

Het ITS-keurmerk (Internationaal Toegankelijkheids Symbool) staat voor toegan-

is om zwembaden te bouwen met lage bouwkosten en optimale exploitatie.

kelijkheid van mindervaliden en mensen met niet-gemiddelde lichamelijke

Speciaal bedoeld voor zwemverenigingen en zwemlessen, om ‘gewoon’ maar

eigenschappen in bijvoorbeeld een zwembad. In het Groenhovenbad te Gouda

onbeperkt te zwemmen. Hermeta is een belangrijke leverancier in dit concept. Zo

zijn de wanden van de kleed- en toiletcabines 2,30 meter hoog, zodat ook lange

staan in zwembad De Waterlinie in Culemborg hoge kleedcabines en lage lockers

mensen aangenaam vertoeven in het zwembad.

overzichtelijk bij elkaar. Hier zijn HerboKern Pure cabines geplaatst, met sierlijke
aluminium verbindingselementen en vingerveilige deurscharnieren. Kwaliteit van
Hermeta, gewoon goed.

sanitaire wanden

lockers

interieurbouw

zitbanken & garderobes

Hermeta introduceert Life & Blue.
Lees meer over de labels op onze website.

Hermeta
Postbus 1017
4147 ZG Asperen

Producten die een bijdrage leveren

Producten waarbij een duurzame

1e Industrieweg 1,

aan de gezondheid, veiligheid en

grondstofkeuze centraal staat.

4147 CR Asperen

toegankelijkheid voor de mens in
zijn omgeving.

tel.: 0345 - 634 888
e-mail: projectbouw@hermeta.nl
internet: www.hermeta.nl
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NEEM CONTACT OP
Uw wensen op interieurgebied
zijn onze inspiratie!

