HARPIE B.V.

PLAATMATERIALEN
TOEPASSINGEN
ACCESSOIRES

HYG IËN E

SLUIZEN
TOEPASSINGEN VOOR O.A.:

KANTOREN, RECREATIE, AGRARISCHE- EN FOOD SECTOR, SCHOLEN, SPORT & FITNESS, INDUSTRIE,
EVENEMENTEN, UTILITEITSBOUW, VLIEGVELDEN, GEZONDHEIDSZORG EN ZWEMBADEN.
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HYGIËNE
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ZEN
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BASIS HYGIËNESLUIZEN
VOOR VARKENSHOUDERIJ,
PLUIMVEEHOUDERIJ EN
RUNDVEEHOUDERIJ

Om toegang te krijgen tot bedrijven in de varkenshouderij,
pluimveehouderij en rundveehouderij is het dragen van
bedrijfskleding verplicht. Harpie B.V. bouwt basis hygiënes
luizen van massief compact, waarin personeel en bezoekers
zich moeten omkleden.
Volgens het schone-vuile-weg-principe
We bouwen een fysieke barrière tussen het vuile (uitkleed)
gedeelte en schone (aankleed)gedeelte. Basis hygiëne
sluizen bestaan uit drie gedeeltes: een uitkleedgedeelte, een
douchegedeelte en een aankleedgedeelte. Als u ons al in een
vroegtijdig stadium betrekt bij uw plannen kunnen we met u
meedenken over de routing binnen het bedrijf volgens het

Een basis hygiënesluis bestaan uit:
• Uitkleedgedeelte
• Douchegedeelte 
• Aankleedgedeelte

schone-vuile-weg-principe.
Harpie B.V. in Aarle-Rixtel levert basis hygiënesluizen van
massief compact die zich uitstekend lenen voor intensief
gebruik. Ze zijn een goede keuze op het gebied van hygiëne,
comfort veiligheid. Eén ding is zeker, een hygiënesluis van
Harpie B.V. betekent schoon de stal in, schoon de stal uit!

SPF

HYGIËNE SLUI ZEN
SPF HYGIËNESLUIZEN 
VOLDOEN AAN DE
S TRENGSTE EISEN OP HET
GEBIED VAN HYGIËNE
Dit zijn hygiënesluizen die voldoen aan de strengste eisen
op het gebied van hygiëne binnen een veebedrijf, zoals een
varkenshouderij, pluimveehouderij of rundveehouderij.
Pas als er gedoucht is mag de stal betreden worden
SPF hygiënesluizen bestaan net zoals basis hygiënesluizen
uit drie gedeeltes: een uitkleedgedeelte, een douchegedeelte
en een aankleedgedeelte. Het grote verschil is echter: een
bezoeker of medewerker ontkomt er niet aan om te douchen.
SPF hygiënesluizen zijn voorzien van dubbele, sensorge

Voorzien van dubbele, sensorgestuurde, douchekoppen waarbij er geen ontkomen aan is om nat
te worden alvorens iemand de stal kan betreden.

stuurde, douchekoppen waarbij er geen ontkomen aan is om
nat te worden alvorens iemand de stal kan betreden.
Extra deuren binnen de ruimte, de verplichting om te d ouchen,
en een centraal deursluitsysteem maken kruising van de
vuile en schone weg onmogelijk. Harpie B.V. zorgt ervoor dat
ziektekiemen van buiten het bedrijf ook écht buiten blijven.

HYGIËNE SLUIZEN

HYGIËNE SLUIZEN

PLAATMATERIALEN
HARPIE B.V. is uw leverancier in plaatmateriaal,
toepassingen & accessoires van m
 assief compact
Denk daarbij aan op maat geleverd:
- zaag- en freeswerk
- boeiboorden en dakkapellen
- naambordjes
-tafelbladen
- zitbanken
- ontvangstbalies voor bedrijven
- tafelbladen voor buitentafels
- wastableaus en kasten
- toilet- en douchewanden
- meubels en werkbladen
- lockerkasten
- wandpanelen
... en al uw specifieke wensen

COLLECTIE

ACCESSOIRES

SPECIFICATIES
Waar bestaat massief compact eigenlijk uit?

RVS

Geur Geur

Hygiënish
Hygiënish
beschermt
beschermt
product
product

Bacteriën
Bacteriën
Vochtigheid
Vochtigheid

Vochtigheid
Vochtigheid

Schimmels
Schimmels

®
®
Sanitized
Sanitized

Ontbinding
Ontbinding
van het
van
materiaal
het materiaal

De in glasdeeltjes ingekapselde zilverionen worden geactiveerd in contact
met vocht. Ze neutraliseren de bacteriën en voorkomen de celindeling waar
door het risico op besmetting gereduceerd wordt.
De Sanitized® behandeling, g ebaseerd op Ag+ ionen, migreert niet met de
stoffen waarmee het in contact komt en neemt niet af naarmate tijd vordert.
In tegenstelling tot synthetische en organische antimicrobiële stoffen.

Optioneel transparante beschermlaag
Gekleurd, geïmpregneerd papier met melaminehars
Lagen van kraftpapier, geïmpregneerd met fenolhars
Poot

Vrij-bezet sloten

Deurknop

Veerscharnier

Links- en rechts-draaiende
oploopscharnieren

ALUMINIUM

Kenmerken van massief compact:

Ondoorlaatbaar
voor vocht en
stroom

Sterk bestand
tegen impact

Sterk bestand
tegen slijtage

Vlekbestendig
makkelijk te
reinigen

Zelf ondersteun
ende en lange
termijn stabiliteit

Niet giftig en
helemaal
hygiënisch

Verschillende
kleuren, afwerkingen
en patronen

HARPIE COLLECTIE

Poot

Vrij-bezet slot

Vrij-bezet slot

Scharnier deel

Veerscharnieren met geïntegreerde vingerbeveiliging

Vrij-bezet slot

B015 Blanc Menuires

G003 Gris Perle

0074 Pastel Grijs

0077 Antraciet Grijs

G059 Gris Orage

C101 Chene Brun Horizontal

1471 Natuurlijk Kers

C102 Chene Clair Horizontal

C017 Coquille D’oeuf

G031 Genet

V014 Vinyle

R036 Rouge Cerise

P092 Pomme Verte

0237 Gentiaan Blauw

B001 Bleu Flash

G005 Grand Bleu

U profiel

NYLON SERIE

Poot

Paneelhouder

Deurknop

Veerscharnier

De kleuren op papier kunnen afwijken van de werkelijkheid. Controleer daarom uw gekozen kleur.

HARPIE B.V.

Voor meer informatie:
Helmondseweg 7c | 5735 RA Aarle-Rixtel
0492 38 32 31 | info@harpiebv.nl
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www.harpiebv.nl
www.sanitairecabines.com

Official Sanitized®
Treated Materials Supplier

