
Moderne look door aansluitende panelen

Nieuwe Gardelux ® Fit garderobe: 
In verschillende kleuren leverbaar

Robuust, krasvast en 
duurzaam materiaal

Service-onderdelen snel 
uit voorraad leverbaar

Softclose vingerveilig 
sluitsysteem

Verlaagde garderobe 
conform de ITS eisen

Verdiepte zitbanken 
voor beter zitcomfort

Zwevende wanden voor schoonmaakgemak 
en optimale vloerhygiëne

De kleedruimte
van de toekomst
Waar schoonmaakgemak en comfort samenkomen

Ontdek de kleedruimte van de toekomst, waar schoonmaakgemak en comfort samenkomen. 

Geef uw bezoekers een prettig verblijf met onze moderne en hygiënische kleedruimte-

inrichting van ons merk HerboKern. Deze kleedruimte is een comfortabele ruimte, waarmee 

het bezoek aan uw faciliteiten voor iedere bezoeker prettig start en eindigt.  

De zwevende wanden bieden extra schoonmaakgemak 

en vloerhygiëne en de nieuwe manier waarop wij de wan-

den bevestigen zorgen voor een moderne look, passend 

in ieder interieur. Bijpassende individuele kleedruimtes, 

sanitaire ruimtes, babyverschoontafels, wastafelbladen en 

lockers maken het kleedgedeelte verder af.

Een moderne kleedruimte is toegankelijk voor 

iedereen. De verdiepte banken en de verlaagde 

garderobesystemen voldoen aan de internationale 

toegankelijkheidsstandaards. De vingerveilige softclose 

deuren maken de ruimte ideaal voor zwembaden en 

sportscholen.



Toegankelijke kleedkamer met verlaagde garderobes
De nieuwe Gardelux® Fit garderobes zijn zo geplaatst 
dat ze voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn. 
De duurzaam geproduceerde Gardelux Fit is daarbij in 
verschillende kleuren leverbaar.

Softclose en vingerveilig systeem voor een  zachte 
sluiting
HerboKern Secure zijn vingerveilige toiletcabines. Onze 
deuren kunnen geleverd worden met een softclose 
systeem. Hiermee sluiten de deuren zacht en geruisloos. 

Hermeta lockers
HerboLock lockers 
van Hermeta zijn 
veilige opbergruimtes 
voor meerdere 
gebruikersgroepen. 
De lockers zijn kleur- en 
slagvast, gemakkelijk te 
reinigen en leverbaar 
in nagenoeg iedere 
uitvoering en kleur.

Moderne look door aansluitende panelen
De panelen lopen mooi in elkaar over door 
reductie van aluminium koppelprofi elen voor 
een moderne en strakke uitstraling.

Robuust, krasvast en duurzaam materiaal
Al onze materialen zijn geschikt voor intensief 
gebruik in een zwembad klimaat. Ze zijn kleur- 
kras- en vuilvast. De sanitaire wanden zijn in 
verschillende uitvoeringen leverbaar. Passende 
opdekdeuren, verlaagd of verhoogd uitge-
voerd. Tevens voldoen onze materialen aan de 
instructies van de NPR9001.

Service onderdelen
Heeft u na installatie extra onderdelen nodig, 
zoals sleutels, bandjes en sloten? Wij leveren 
snel en uit voorraad nieuwe onderdelen.

Zwevende wanden voor schoonmaak-
gemak en optimale vloerhygiëne
Door het minimaliseren van het aantal 
afsteunpunten naar de vloer is de vloer 
makkelijk schoon te maken en worden 
de schoonmaakkosten over de gehele 
levensduur verminderd.

Geef uw zwembad een lift naar de toekomst
Bent u toe aan nieuwbouw of renovatie van uw zwembad, well-

ness center of sportcomplex? Kies dan voor onze kleedruimte van 

de toekomst. Wij werken graag nauw samen met 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 o� erte contact op met Jasper van der Blom, 

Hermeta Interieurbouw: jvanderblom@hermeta.nl
Van Naar
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Verdiepte zitbanken in 
bijpassende kleuren
Alle zitbanksystemen zijn 
modulair opgebouwd 
zodat de samenstelling aan 
uw wensen kan worden 
aangepast. De zitbanken 
zijn uiteraard leverbaar in 
dezelfde kleur als de wanden. 
De verdiepte banken bieden 
extra zitcomfort aan minder 
valide bezoekers.


