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Hygiënesluis
inrichtingen

HYGIENESLUIS MET DYSON TAP
Wash+Dry
Met meer dan 25 jaar ervaring adviseren wij klanten 
bij de inrichting van hun hygiënesluis. Elke klant heeft 
zijn eigen wensen en omstandigheden. In het getoonde 
project werden specifieke eisen gesteld met betrekking 
tot vervuiling van de ruimte en persoonlijke hygiëne. Er 
is gekozen voor handwasbakken met Dyson Wash+Dry, 
waardoor er geen papier en afvalbakken meer nodig zijn. 
Geen water en rondslingerend papier op de vloer doordat 
handen worden gedroogd in de handwasbak. 
De toegang is voorzien van vier sporen zeeptoegangs-
controle. De uitgaande zijde is voorzien van vier sporen 
desinfectietoegangscontrole. De ruimte is ingericht op 
grote groepen personen gelijktijdig. Dit hele project is 
recent door ons vakkundig gemonteerd en opgeleverd. 
 
Growers United, Maasdijk, gespecialiseerd in teelt, 
verpakken en verkoop van kasgroente.  
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EK 800 TOEGANGSCONTROLE
Zeep- of desinfectietoegangscontrole
Te gebruiken als gedwongen zeep opname tijdens het 
betreden van de handenwasruimte. Onze draaikruizen 
zijn uit veiligheidsoverweging zo geconstrueerd dat deze 
vrij doorlopend zijn bij stroomuitval. Deze draaikruizen 
kunnen aangesloten worden op een tijdregistratie- 
systeem. Vraag naar de talloze mogelijkheden. 5 jaar 
garantie op het draaikruis.

EK 400 WDD TOEGANGSCONTROLE
Wassen, drogen en desinfecteren
Als stand alone inzetbaar alsmede in combinatie met een 
zolenreiniger. De WDD is ideaal voor chauffeurs- 
ingangen, toiletten, de kleinere productieruimtes of het 
magazijn. Alle handelingen om hygiëne te waarborgen 
op één centrale plaats welke weinig ruimte inneemt is 
kenmerkend voor de WDD toegangscontrole. Wassen, 
drogen én desinfecteren in één.



SALES@BOSGRAAFTECHNIEK.NL

TWIN ZOLENREINIGER HIGHLINE
Hygiënesluis met toegangscontrole
Deze klant heeft gekozen voor optimale hygiëne met 
twee dubbele zolenreinigers Highline met 
handdesinfectie en/of zeep toegangscontrole. 

Door de gescheiden looprichting voor zowel in- als  
uitgaand personeel kunnen grote groepen snel  
passeren.

Dit hele project is recent door ons vakkundig 
gemonteerd en opgeleverd. 

Vion Food Group in Boxtel
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EDK 800 TOEGANGSCONTROLE
Gecontroleerde toegang
Bepaal de routing in uw bedrijf d.m.v. de EDK 800 door 
in bepaalde richting(en) toegang te geven, eventueel 
gecombineerd met personenregistratie. Het draaikruis 
is zwaar geconstrueerd en uitgevoerd in RVS. Zo kunt u 
één richting blokkeren of alleen toegankelijk maken met 
een pas of een combinatie hiervan. 5 jaar garantie op 
het draaikruis.

INBOUWMACHINES
Zolen- en laarzenreinigers Highline
Al onze Highline modellen kunnen worden ingebouwd 
in de vloer. In de bouwfase ontvangt u hiervoor al tijdig 
een inbouwframe waarin de machine later wordt 
geplaatst. Na installatie heeft u een perfecte aansluiting 
met de vloer voor optimale hygiëne en een professionele 
indruk.



Complete HD slanghaspel 20 meter

745,-€ 49,-€ 225,-€

465,-€ 1.399,-€ 59,-€

1.145,-€ 69,-€ 289,-€

RVS afvalzakhouder met voetpedaalMessing reinigingspistool (optie RVS)

Stahulp Slimstep 625 mm

RVS legbordenkast (950 x 500 x 2160 mm)

3 persoons handwasbak sensorbediend RVS zeep- of desinfectiedispenser

RVS mondkappen dispenser Compacte hygiëne wastafel kniebediening
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RVS afvoerput 200 mm
1-delig met onder- of zij uitloop
Een afvoerput wordt compleet geleverd met 
uitneembare vuil opvangkorf, stankslot en als 
afdekking heeft u de keus uit een maasrooster, 
strippenrooster of een afdekplaat met 
verstevigingskruis. Uitloop DN110. 

Overige uitvoeringen op aanvraag.

RVS sleufgoten 
De industriële RVS sleufgoot kan worden voorzien van ieder gewenste afvoerput op iedere gewenste plek 
in de goot (standaard is 200 x 200 mm). Langere goten worden door middel van flensverbindingen aan 
elkaar gekoppeld. Levering is compleet met ankerhaken en stelpoten. Prijzen vanaf.

Randopvulling met RVS volmateriaal is optioneel, meerprijs EUR 20,- per meter. 

155,-€ 165,-€

RVS afvoerput 300 mm
1-delig met onder- of zij uitloop
Een afvoerput wordt compleet geleverd met 
uitneembare vuil opvangkorf, stankslot en als 
afdekking heeft u de keus uit een maasrooster, 
strippenrooster of een afdekplaat met 
verstevigingskruis. Uitloop DN110. 

Overige uitvoeringen op aanvraag.

225,-€ 245,-€

119,-€ p/m

RVS randopvulling Dwarsdoorsnede

VOORRAAD

Roostergoten en speciale uitvoeringen op aanvraag.
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