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Sportplaza Groenendaal koos ervoor de
zitbanken met stalen frames langs het
bassin te vervangen door frisse geheel in
het volkern uitgevoerd banken.

vrijhangende kleedcabines en lockers met
sleutelloos elektronisch sluitsysteem.
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DE BEVESTIGING HOE HET MOET

Nederland heeft ca. 700 openbaar toegankelijke zwembaden waar gemiddeld per jaar
zo’n 80 miljoen zwembezoeken worden afgelegd. Veel baden dateren uit de vorige
eeuw. Zij zijn indertijd gebouwd met de keuzes van toen. Keuzes die we vandaag
wellicht anders zouden maken. Nu onderhoud uitvoeren geeft u de mogelijkheid
een inhaalslag te maken wat betreft het voorzieningenniveau en het comfort en
zwemplezier van uw bezoekers te verhogen.
Voorbeeld? Niet de stelvoeten van de kleedcabines vervangen, maar gelijk gaan voor
een (semi-) vrijhangende uitvoering. Of: Niet de lockers vervangen, maar duurzaam
alleen de deurtjes inclusief een modern sluitsysteem! Hermeta adviseert u graag.

Elk bad gaat inmiddels de uitdaging aan
daar waar nodig rvs bevestigingsmiddelen
te vervangen. U doet dit in eigen beheer of
u kiest ervoor een specialist in te schakelen.
Hermeta levert u graag de juiste schroeven
en bouten. En kan ook de vervanging voor u
uitvoeren. Met als extra kans tegelijk de zitregels van de zitbanken te vervangen door fris
gekleurd volkern. Of het hang- en sluitwerk
van de kleedcabines na te lopen.
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Het Noorderparkbad in Amsterdam heeft

VERVANGEN = VERBETEREN
SLIM ONDERHOUD LEVERT MEER OP

(nl)

Metalen ophangconstructies en
bevestigingsmiddelen in zwembaden
Metal hanging constructions and fastening
systems in swimming pools

ICS 97.220.10
december 2015

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan:/ This document has been supplied under license by NEN to:
Hermeta Projectbouw bv E. Mol 2016/04/11

uitgave 2 # april 2021

ALEA ACTA EST SIT LIBERUM BUSAM VELIQUO SA PERUM

UW BAD TOEGANKELIJK
DENDIS QUIA VOLO CUM NON OMNIHIC
HET VN-VERDRAG EN ITS-NORMERING IN DE PRAKTIJK
In 2016 is de rectificatie van het VN-Verdrag inzake de personen met een handicap als
wet aangenomen. ITS-normen worden inmiddels gehanteerd bij nieuwbouw. Maar
ook bij bestaande baden biedt onderhoud en vervanging tegelijk de mogelijkheid,
veelal zonder extra kosten, de toegankelijkheid van uw kleedaccommodatie te
vergroten. Zo voert Hermeta de lockers met grotere, dus beter leesbare, nummers
uit, lockerdeurtjes met nummers in braille, en zijn de sloten anders dan eerst nu
voor rolstoelgebruikers op de juiste hoogte aangebracht. Op uw verzoek stuurt
Hermeta u gratis een informatieboekje met de ITS-normen voor de praktijk duidelijk
gemaakt.
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