De ideale kleedruimte
voor ondernemingen
Waar opberggemak, efficiency en comfort samenkomen

Ontdek de kleedruimte van de toekomst voor ondernemingen: de kleedruimte waar opberggemak, efficiency en comfort samenkomen. U biedt met dit concept uw werknemers
de juiste faciliteiten om te kunnen douchen, zich te verkleden en persoonlijke spullen op
te bergen. Een goed gemotiveerde medewerker haalt het beste in zichzelf naar boven en
een efficiënte routing bespaart ook nog eens tijd.
Steeds meer organisaties produceren conform strikte
regelgeving op het gebied van hygiëne en zijn verplicht
voor hun medewerkers goede kleedfaciliteiten in te richten. Maar ook zonder regelgeving is het belangrijk om
goede kleedfaciliteiten te bieden. Is bedrijfskleding in
uw organisatie verplicht? Dan moeten uw medewerkers
een mogelijkheid hebben om zich te verkleden.

Hoe uw bedrijfsproces ook loopt, wij bieden de ideale
oplossing op maat. Onze kleedruimtes, douche- en
toiletruimtes en onze duurzame afsluitbare lockers
bieden medewerkers de juiste faciliteiten. Met de aparte
lockers voor het schoon- en vuilgoed verloopt de uitgifte
van schone werkkleding en het inzamelen van vuile
werkkleding zeer efficiënt.
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Lockers voor het opbergen van privé eigendommen
Bij binnenkomst kunnen de werknemers hun privé spullen
en kleding veilig opbergen. Onze HerboLock ® lockers
met verschillende sluitsystemen, zijn slijtvast, passend
bij elke situatie te maken en in vele kleuren leverbaar.
De indeling en maat stemmen wij af op uw persoonlijke
wensen.

Lockers voor het opbergen van
werkkleding en PBM’s
Een scheiding van werk en privé
kleding is in sommige situaties vereist. Met dezelfde sleutel opent de
medewerker meerdere persoonlijke
lockers.

Douche- en toiletcabines
geschikt voor intensief
gebruik
Onze sanitaire wanden van
HerboKern ® zijn ideaal voor
gebruiksintensieve en vochtige was-, kleed- en toiletruimten. De zwevende wanden en
een minimaal aantal afsteunpunten bieden schoonmaakgemak en optimale vloerhygiëne. De cabines zijn in vele
kleuren leverbaar en worden
voor uw situatie op maat
geleverd.

Lockers voor het schoon en vuilgoed
Een efficiënte route voor de continue stroom
van schone en vuile bedrijfskleding is prettig
voor werkgever en werknemer.
Foto 1: Bevoorrading schone werkkleding.
Foto 2: Medewerker pakt schone werkkleding
in de juiste maat of op naam. Foto 3: Vuile
werkkleding wordt opgevangen bij centrale
verzamelpunt voor vuile werkkleding.
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Geef uw kleedruimte een lift naar de toekomst

Hermeta kan u voorzien in elke behoefte binnen de looproute van
uw werknemers. Bent u toe aan nieuwbouw of renovatie van uw
kleedruimtes? Kies dan voor ons kleedruimteconcept. Wij werken
graag samen met u en uw aannemer of architect. Samen met uw
partners maken wij uw inrichting op maat, bepalen met u de planning en plaatsen de nieuwe kleedruimte op uw locatie. Wil u meer
weten over de mogelijkheden? Neem dan voor advies of een offerte
contact op met ons verkoopteam:
Hermeta Interieurbouw: interieur-partners@hermeta.nl

Vraag vrijblijvend advies of een offerte aan.
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