Veilig in elke situatie
Antibacterieel
oppervlak

Antibacterieel
oppervlak

Wist u dat ...
...onze producten een antibacterieel
oppervlak hebben?
Op de hygiënisch gesloten oppervlakken van de producten uit onze Decoratieve Collectie worden bacteriën
en kiemen binnen 24 uur met 99,9% gereduceerd. Ook de vermenigvuldiging ervan wordt voorkomen.
Daarom zijn onze producten uitstekend geschikt voor toepassingen met bepaalde hygiënenormen.

24 u

Voor uw veiligheid:
aantoonbaar getest
Onze producten worden geproduceerd zonder
toevoeging van antibacteriële additieven en
worden getest volgens de internationaal erkende
testmethode (ISO 22196 = JIS Z 2801) voor de
evaluatie van antibacteriële activiteit. Bovendien
zijn onze producten gecertificeerd door het
onafhankelijke, externe Hohenstein Institute.

Voorbeeld:
Certificaat voor
Eurodekor

99,9 %

van ziektekiemen en bacteriën
worden binnen 24 uur gereduceerd.

De zogeheten reductiewaarde is bepalend voor de
evaluatie van de antibacteriële werking: Hoeveel
bacteriën zijn er nog na 24 uur, vergeleken met het
begin van de test?
Onze producten hebben in deze test de
effectiviteitsscore “hoog” behaald, met als waarde
van het antibacteriële effect A ≥3.

Effectiviteit en antibacteriële
eigenschappen

Waarde van het antibacteriële
effect A [log10 KBE]

geen

A<2

significant

2≤A<3

hoog

A≥3

Alle certificaten zijn te vinden in het downloadgedeelte op onze site www.egger.com/antibacterieel
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Design gecombineerd
met veiligheid

Veilig in elke situatie

Het gecertificeerde antibacteriële oppervlak is onafhankelijk van decor, textuur en drager. Met onze decorkoppeling
kunt u hetzelfde decor gebruiken voor verschillende toepassingen - zelfs in ruimtes met hoge hygiënevereisten. Ons
productportfolio van producten met antibacterieel oppervlak wordt aangevuld door ons vloerengamma.

Voor bepaalde groepen mensen zoals ouderen, zieken en kleine kinderen vormen bacteriën een
aanzienlijk risico. Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen en drukbezochte openbare gebouwen, zoals
gebouwen voor openbaar transport, zwembaden of fitnessstudio's, zijn potentiële risicogebieden. Ook uw
eigen keuken of badkamer zijn plaatsen met een hoger risico.

Hygiëne in huis
In een privéwoning is hygiëne vooral belangrijk
in de keuken. De producten gebruikt voor
werkbladen, fronten en keukenmeubilair hebben
een antibacterieel oppervlak. Een ander belangrijk
toepassingsgebied is de badkamer.

Eurodekor
gemelamineerde
spaanplaat
 Eurodekor spaanplaten
en MDF-platen
 Eurolight decor
 Eurodekor OSB Combiline

PerfectSense
gelakte platen
 PerfectSense Gloss
 PerfectSense Matt

Laminaat
Standaard laminaat
XL laminaat
Laminaten in deurformaat
Laminaten met een gekleurde
kern
 Flammex laminaten
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Werkbladen

Compactlaminaten

 Compactwerkbladen
 Feelwood-werkbladen met
kantenband
 Gepostformeerde werkbladen

Vloeren





Laminaatvloeren
Laminaatvloeren Aqua+
Designvloeren GreenTec
Comfortvloeren

Dankzij de verschillende mogelijkheden voor dragers, kunnen brandvertragende producten (Flammex) of
producten met gering zwelgedrag (Hydro) ook gebruikt worden voor toepassingen met specifieke eisen.
Voor meer informatie over onze productservice, beschikbaarheid en minimale hoeveelheden,
bezoek www.egger.com
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.

Veel volk over de vloer
Waar veel mensen samenkomen, is hygiëne uiterst
belangrijk. Naast restaurants en hotels, gaat het ook
om scholen, shoppingcentra en luchthavens. Dankzij
ons uitgebreid gamma producten en decors zijn er geen
grenzen voor architecten, ook niet als antibacteriële
eigenschappen vereist zijn.
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Focus op hygiëne

Aanbevelingen voor het
reinigen

In hygiënegevoelige, publieke ruimtes zoals
kleedcabines of sanitaire faciliteiten, is kiemvrije
netheid van het allerhoogste belang. Resistente
en gemakkelijk te reinigen oppervlakken zoals
laminaat of compactlaminaat zijn populair
vanwege hun talrijke designopties (ronde
elementen, uitsnijdingen, geen kantenband
vereist).

Conventioneel vuil kan eenvoudig worden
verwijderd. Houd er rekening mee dat de
oppervlakken regelmatig moeten worden gereinigd
en gedesinfecteerd. De antibacteriële eigenschap
vervangt het reinigen of desinfecteren niet. Zonder
regelmatige en voorgeschreven reiniging remmen
vuil en mogelijke biofilms deze eigenschap.

 erdere details vindt u in de instructies
V
voor onderhoud en reiniging op onze
productinformatiepagina's op onze website.

Meer uit hout betekent
meer transparantie
Risicozones beperken
In de gezondheidssector zijn antibacteriële oppervlakken van
het grootste belang. Hygiëne is belangrijk

Voor ons is hout een grondstof en een recyclebaar materiaal. We produceren een breed scala aan producten
voor meubel- en interieurbouw uit de hernieuwbare bronnen van de natuur. We handelen duurzaam, gaan
spaarzaam om met grondstoffen en beschermen het klimaat. Op die manier dragen we bij aan duurzame
ontwikkeling en onderstrepen we onze belofte: Meer uit hout.
Houtmaterialen leveren een bijdrage aan klimaatbescherming en u kunt nu een idee krijgen hoe dat precies
verloopt. Omdat we voor geselecteerde producten informatie over milieuprestaties bekendmaken op
www.egger.com/interieurbouw.
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in ontvangstruimtes, wachtkamer, vergaderzalen, behandel- en
patiëntenkamers. Wanneer het gaat om veiligheid en design,
dan zijn de geteste en gecertificeerde producten van EGGER de
juiste keuze.

Meer transparantie:
Met melaminehars geïmpregneerd
decorpapier
Eurospan spaanplaat

© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
Met melaminehars geïmpregneerd
decorpapier

– 13,3 kg CO₂ / m2

85 % materiaal uit
herbruikbare bronnen
27 % recyclingmateriaal
32 % bijproducten van de
zaagindustrie

www.egger.com/ecofacts

Op www.egger.com/ecofacts hebben we de gespecificeerde indicatoren voor de CO₂-voetafdruk, de bijdrage aan
de bio-economie en de circulaire economie op een begrijpelijke manier samengevat. De indicatoren maken de
milieuprestaties van onze producten transparant en gemakkelijk te begrijpen.
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Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties.
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www.egger.com
EGGER Benelux GCV
Engelse Wandeling 2 K4V
8500 Kortrijk
België
t +32 56 24 78 20
info-benelux@egger.com

NL_08/2020_SCG
Al onze getoonde en genoemde decors zijn reproducties. Passende kleuren of decors kunnen enkel gekozen worden op basis van een echt staal.
Om druktechnische redenen kunnen de kleuren licht verschillen van het eigenlijke product. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verdeler België
Bouttens nv Kuurne

Bouttens nv Hasselt

Bouttens sa Gembloux

Noordlaan 4

t +32 89 41 03 30

t +32 81 40 81 40

8520 Kuurne

f +32 89 36 48 24

f +32 81 40 81 49

t +32 56 35 01 44

verkoop.hasselt@bouttens.be

vente.gembloux@bouttens.be

f +32 56 35 73 44

www.bouttens.be

www.bouttens.be

verkoop.kuurne@bouttens.be
www.bouttens.be

Verdelers Nederland
Asilva B.V.

Deco-Nova B.V.

Deco-Visie Den Bosch B.V.

Elzenbroek 5

Magnesiumstraat 51

Sigarenmakerstraat 2

8331 VD Steenwijk

6031 RV Nederweert

5232 BK’s Hertogenbosch

t +31 521 38 53 50

t +31 495 54 60 00

t +31 736 48 09 09

f +31 521 52 13 14

f +31 495 54 60 01

f +31 736 48 09 10

asilva@asilva.nl

deconova@deconova.nl

decovisie@decovisie.com

www.asilva.nl

www.deconova.nl

www.decovisie.com

Drimensa B.V.

Iboma Lopik B.V.

Zuiddijk 394A

Ambachtsweg 6

1505 HE Zaandam

3411 MJ Lopik

t +31 757 11 28 18

t +31 348 55 81 00

f +31 757 11 28 17

f +31 348 55 42 00

mail@drimensa.nl

iboma@iboma.com

www.drimensa.nl

www.iboma.com

