CLEANROOM GOGGLE SERVICE
KOMPLET KONTAMINERINGSKONTROL

Cleanroom Goggles Service
Det sidste skridt mod komplet kontamineringskontrol
Høj komfort og tilfredshed
Vi sikrer at hver bruger har
minimum tre goggles i cirkulation,
så du er sikker på at der altid er et
rent par til rådighed.
Besparelser og fleksibilitet
Berendsen står for indkøb,
rengøring, emballering, lager
og sikrer at der hele tiden er en
passende mængde goggles i
cirkulation.
Dette giver dig tid og økonomi
til at fokusere på dine
kernekompetencer.

Fuld beskyttelse
Kontamineringsfrie goggles, altid
Goggles fra Berendsen Cleanroom bevarer den visuelle
transmittans gennem hele levetiden og er komfortable at have
på selv ved længerevarende slitage.
•

• ANSI Z87-kompatibel
• Skræddersyede anti-flosserende elastiske justerbare bånd
• Det elastiske bånd indeholder en unik kode så det kan spores
• Indirekte ventilationshuller øverst på goggles bekæmper dug og forbedre
luftstrømmen
• Afskærmning reducerer forringelse og forvridning
• Afskærmningen er specielt designet til brillerne
• Afskærmning passer til ansigtets konturer
• Stor linse giver overlegen synlighed
• Fuldt valideret service

Fullyvalidated

Berendsen Cleanroom Services
Fokusér på dine kernekompetencer
• Vi tager os af alt fra indkøb, administration, lager, vask, emballering og eventuel
autoklavering, levering og afhentning, så du kan frigøre ressourcer til din
kerneforretning.
• Alle goggles er udstyret med en unik chip som bliver scannet i vores
renrumsvaskeri. Dette sikrer leveringer til tiden og systematisk udskiftning af brugte
goggles når de ikke længere lever op til kvalitetskravene. Det hjælper dig også med
at holde styr på beholdningen.
Gennemgang af service
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Logistics facilitators such as cabinets and barcode
managed cleanroom textiles and accessories
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Hvor er det relevant?

Goggles fra Berendsen bør bruges i kontrollerede områder og
septiske arbejdsstationer:
•
•
•
•
•
•
•

Farmaceutiske
Kemiske
Bioteknologiske
Kosmetisk produktion
Elektronisk industri
Hospitaler
Laboratorier

Berendsen Textil Service A/S
Berendsen Allé 1
4300 Holbæk
Denmark
www.berendsen.dk/renrum

Berendsen Gruppen har mere end 16.000 ansatte. Vi
opererer i 18 lande og yder tekstilservice inden for et bredt
område, fra måtter til vaskeriservice og renrumservice.
Berendsen Plc er Europas største tekstil service ﬁrma, der
er optaget på Londons Børs.

for at opfylde kundernes behov. Partnerskab med
Berendsen garanterer dig en erfaren partner og en
skræddersyet tekstilservice, der opfylder dine specifikke
krav.
Vi yder en 360° løsning til vore kunder.

På baggrund af viden, der er opbygget igennem mere end
100 år, forbedrer Berendsen løbende sin forretningsmodel

Renrumsbeklædning
Vi tilbyder en bred vifte
af renrumsbeklædning
og tilbehør til alle
produktionstyper. Desuden
tilbyder vi et udvalg af
renrumsundertøj til ekstra
beskyttelse under den
heldækkende dragt.

Cleanroom Flexi Mat
Med Cleanroom Flexi Mat
forhindres fod-, hjul- og
luftbåren kontaminering
i at trænge ind i jeres
kritiske områder. En
effektiv og varig antimikrobiel beskyttelse
tiltrækker snavs, støv og
bakterier der kan fjernes
sammen med almindelig
gulvrengøring.

Engangsartikler
I vores sortiment indgår
også engangsartikler i form
af både, hårnet, skægbind,
klude, overtrækssko, m.m.
Det er en del af
totalløsningen fra Berendsen,
så du kan modtage
engangsartikler sammen
med dine øvrige produkter.

Har du spørgsmål til vores produkter eller services?
Kontakt os via
T: +45 5943 2222
E: 59432222@berendsen.dk

Rengøringssystemer
Brug vores komplette
rengøringssystem,
MicronSwep, for rengøring
af Cleanroom Flexi Mat.
Det er specielt tilpasset
brug i renrum og
kontrollerede miljøer og
opfylder kravene fra ISO
og GMP standarder.

