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DE TOEKOMST
VAN OMKLEEDKASTEN MET 
DROGING:
NU. HIER.
C + P-omkleedkasten met droging en desinfectie zetten volledig nieuwe maatstaven in 
de  
markt – op maat gemaakt voor alle toepassingen in uw  
branche. Dankzij  intelligente technologie creëren we het optimale werkklimaat voor 
kleding en uitrusting. Of het nu gaat om het drogen van vochtige of natte 
werkkleding, het verwij deren van geurtjes of voorverwarmen van uitrusting voor het 
volgende gebruik, indien gewenst ook met desinfectie: C + P heeft de passende oplos-
sing – 
als stand-alonecomponent of volledig geïntegreerd high-end-concept.  

ZBL+-omkleedkasten met droging en 
technologie voor geforceerde ventila-
tie zij n perfect voor alle locaties met 
een eigen ventilatiesysteem ter plaat-
se. Door de kast hierop aan te sluiten 
wordt de lucht automatisch afgezo-
gen (het best met warmtewisselaar 
om het energieverlies te reduceren). 
Dankzij  de doeltreffende luchtverver-
sing drogen vochtige kleding sneller 
en worden onaangename geurtjes 
verwij derd.

ZBLT+-omkleedkasten met technologie 
voor geforceerde ventilatie en droging 
zij n een gesloten systeem. Ze hebben 
alleen een afvoer voor condenswater 
nodig en een stroomaansluiting voor 
de condensatiedroger die in de kast is 
geïntegreerd. Deze zeer energie-effi ci-
ente omkleedkast kan alles meestal in 
slechts 1-3 uur drogen en droogt zelfs 
onder de relatieve vochtigheid in de 
ruimte. Naast vochtigheid worden ook 
geurtjes in de kast tot 98% verwij derd.

EEN KAST MET VEEL POWER: OMKLEEDKASTEN MET GEFORCEERDE VENTILATIE
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SBL+-omkleedkasten met het zelfstan-
dige ventilatieconcept kunnen bij na 
90% van alle droogtaken aan zonder 
verdere maatregelen op de plaats van 
opstelling. Zonder extra ventilatieap-
paratuur: ventilatieopeningen in kas-
ten met één en twee niveaus zorgen 
voor betere luchtcirculatie en maken 
een doeltreffende droging mogelij k.

De FLEX+ omkleedkast is de meest 
fl exibele alleskunner van C + P. Als 
stand-alone-oplossing kan de kast 
volledig los van de locatie worden ge-
bruikt, alleen de stroomvoorziening is 
voldoende. In de FLEX+ worden kleding 
en uitrusting aan de binnen- en buiten-
kant gedroogd en met de toegevoerde 
warmte aangenaam voorbereid voor 
het volgende gebruik. De binnenkant 
van de kast wordt naar behoefte en 
afhankelij k van het toepassingsgebied
individueel geconfi gureerd.

De UV-CLN+-omkleedkast is geschikt 
voor alle toepassingsgebieden waarbij  
een opbergplaats voor kleding nodig is, 
strenge hygiënevoorschriften moeten 
worden opgevolgd en mensen op een 
effi ciënte manier moeten worden be-
schermd tegen virussen en bacteriën. 
De UV-C-stralen in de kast doden over-
al waar het licht op valt, alle micro-or-
ganismen zoals virussen, bacteriën en 
schimmels op kledingstukken. Met een 
effi ciëntie van 99% in zeer korte tij d.

VOLLEDIG ZELFVOORZIENEND: STAND-ALONE-KASTOPLOSSINGEN
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VERGELIJKING VAN DE PRESTATIES

Alle kasten op de markt hebben openingen en sleu-
ven.  En  op  een  of  andere  manier  zorgen  die  ook 
voor ventilatie, of dat wordt toch beweerd. Maar is 
dat voldoende?

De doeltreffendheid van de ventilatie in C + P-gardero-
bekasten werd wetenschappelijk getest en bewezen. De 
constructie zorgt voor een luchtcirculatie die vochtige kle-
ding veel sneller droogt.

In vergelijking met conventioneel drogen bieden alle 
droogtechnologieën van C + P duidelijke voordelen wat 
betreft de droogsnelheid van vochtige en natte kleding. 

Zelfs het zelfstandige ventilatieconcept  (SBL+), waarvoor 
geen ventilatiesysteem ter plaatse nodig is, zorgt voor een 
aanzienlijk efficiëntere droging in vergelijking met con-
ventionele kasten, dankzij de luchtinlaten op doordachte 
posities en de luchtcirculatie die ontstaat. Overigens: de 
gegenereerde ventilatie is aanzienlijk hoger dan de con-
form DIN  4547 vereiste ventilatie. Kleding en uitrusting 
worden gedroogd in 6-14 uur, afhankelijk van de lucht-

vochtigheid. 

De droging en verwijdering van geurtjes van het gefor-
ceerde ventilatieconcept (ZBL+) worden ondersteund en 
versneld door de kast aan te sluiten op een ventilatiesys-
teem ter plaatse.

Wanneer een zeer grote hoeveelheid vochtige kleding 
in korte tijd moet worden gedroogd, is het geforceerde 
ventilatieconcept met droger (ZBLT+) duidelijk in het voor-
deel. Door extra warmte toe te voeren, bereikt de droger 
met slechts 550 watt de hoogste droogefficiëntie bij het 
laagste energieverbruik. Elke droogeenheid kan tot 30 li-
ter water per dag uit de kleding verwijderen zonder dat 
daarvoor een aparte droogruimte nodig is.

Wat de energie-efficiëntie betreft, staan onze omkleed-
kasten met ZBLT+- en FLEX+-technologie helemaal voor-
aan en hebben ze een vergelijkbaar hoog rendement.

Voor installaties met meerdere kasten is de ZBLT+-tech-
nologie de beste keuze. De FLEX+-versie daarentegen  
is onze ideale stand-alone-oplossing voor omkleedkasten.

DROOGTIJD – EEN PLUS VOOR MEER EFFICIËNTIE

Alle gegevens en waarden zijn gebaseerd op een  
kamertemperatuur van ca. 20 °C met een 
relatieve 
vochtigheid van ca. 50%  
(normaal klimaat in Midden-Europa).
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VERGELIJ KING VAN DE PRESTATIES Zelfs onze SBL+-technologie droogt al 
op een extreem doeltreffende manier.
Met een slim ontwerp en zonder verdere techni-
sche uitrusting, zoals afzuiging of verwarming!

Effi ciënte ZBL+-technologie: de beste keuze 
voor voorhanden ventilatiesystemen.
Betrouwbare verwij dering van geurtjes dankzij  
frequente luchtverversing en verbeterde droging.

Onze ZBLT+- en FLEX+-technologieën:
drogen werkkleding zeer snel
Natte kleding wordt meestal in 1-3 uur bij zonder 
energie-effi ciënt gedroogd!

Onze SBL+-technologie: doeltref-
fend drogen zonder extra ventila-
tieapparatuur!

Onze ZBL+-technologie: frequente 
luchtverversing door aansluiting op 
ventilatiesystemen ter plaatse.

Onze ZBLT+-technologie: hoogste 
droogeffi ciëntie bij  laagste energie-
verbruik.

Onze FLEX+-technologie: zeer 
effi ciënt en maximaal variabel –
de perfecte stand-alone-oplossing 
voor omkleedkasten.

conventioneel



Pagina 6 / C + P droging en desinfectie

C + P POWER-OMKLEED-
KASTEN
MET GEFORCEERDE OF
ZELFSTANDIGE VENTILATIE
Al bijna 100 jaar vertrouwen we bij de materiaalkeuze op staal. Dit geldt ook voor onze 
droog- en desinfectiekasten: Als ecologisch materiaal is staal 100% recyclebaar en kan 
het steeds opnieuw worden gesmolten zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Hierdoor 
wordt er minder energie verbruikt tijdens de productie en wordt de CO2-uitstoot aan-
zienlijk beperkt.

Als Europees marktleider voor oplossingen met op 
staal  gebaseerde omkleedkasten  en  kasten  leggen 
we  met  innovatieve  ideeën  de  lat  steeds  hoger, 
vooral op het gebied van nieuwe ventilatieconcep-
ten. Met de productseries

  Classic

  Evolo

  Cambio

  Prefino 

met bijna eindeloze uitrustingsopties bieden we maximaal 
flexibele systeemoplossingen aan die even divers zijn als 
de eisen van onze klanten uit uiteenlopende sectoren.  

We leveren een full-service en hechten de hoogste waar-
de aan advies, planning, transport en installatie van onze 
producten. Zo zorgen we ervoor dat alles probleemloos 
verloopt voor onze klanten. Maar ons werk stopt niet na 

de installatie: bij ons kunt u steeds bij onze uitstekende 
aftersales terecht.

Voor u betekent dit absolute zekerheid bij de planning en 
uitvoering: of het nu gaat om bij commercieel gebruik te 
voldoen aan alle richtlijnen op de werkplaats of het na-
leven van speciale hygiënevoorschriften in uw branche.  
U moet normale kleding en werk- of bedrijfskleding ge-
scheiden houden of heeft geforceerde ventilatie nodig? 
Heeft u extra opbergruimte nodig of moeten vloeraan-
sluitingen worden afgedicht voor machinale reiniging? 
Of kasten die op een voorhanden sokkel moeten staan? 
Geen probleem voor C + P. Wij leveren slimme systeemop-
lossingen op maat en naast de volledig functionele perfec-
tie zien ze er nog eens goed uit ook.

Overtuig uzelf en neem gerust contact met ons op. 

C + P – DE JUISTE OPLOSSING VOOR ELK TOEPASSINGSGEBIED 
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C + P-omkleedkasten  met  SBL+-technologie droogt 
vochtige kleding in 6-14 uur, afhankelij k van de lucht-
vochtigheid en zonder energieverbruik. Wetenschappelij k 
getest en bewezen. Zelfs in kasten met sokkel wordt de 
hele binnenruimte gegarandeerd gelij kmatig geventileerd. 

Het C + P-ventilatieconcept biedt een duidelij ke meer-
waarde voor de ventilatie die conform DIN 4547 is vereist. 
Alle C + P-omkleedkasten zij n gemaakt van het slij tvaste 
materiaal staal en staan voor duurzaamheid en stabiliteit.

Omkleedkast met droging en SBL+-technologie

DE MAKKELIJ KSTE MANIER OM VOCHTIGE KLEREN TE DROGEN

SBL+ staat voor zelfstandig ventilatieconcept en dus ook voor een doeltreffende dro-
ging. Zonder extra ventilatieapparatuur.
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C + P-omkleedkasten  met  ZBL+-technologie worden 
gebruikt in industriële omgevingen, in de levensmiddele-
nindustrie, in dienstverlenende bedrij ven en overal waar 
bij voorbeeld uitstoot moet worden verwij derd en nor-
male droogtaken moeten worden uitgevoerd. Te drogen 
kleding wordt gedroogd in 6-14 uur, afhankelij k van de 
luchtvochtigheid.

Voor een optimale ventilatie is het aanbevolen om 8-10 
keer per uur de lucht te verversen.

Omkleedkast met droging en ZBL+-technologie

DE OPLOSSING VOOR VOCHTIGE KLEDING EN GEURTJES 

ZBL+ staat voor geforceerd ventilatieconcept en biedt een betere droging en verwij de-
ring van geurtjes in voorhanden ventilatiesystemen. 
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C + P-omkleedkasten met  ZBLT+-technologie worden 
gebruikt op bouwwerven, voor wegendiensten, de bouw-
industrie, brandweerkazernes, enz. De condensatiedroger 
brengt gedroogde lucht naar alle compartimenten van 
een rij  kasten (max. 15 in één rij  of 2 x 8 rug-aan-rug). 
Schotelkleppen in het bovenpaneel van de kasten regelen 
de luchtstroom, verse lucht/warme lucht wordt in het ge-
sloten circuit van de kast gebracht en de gebruikte lucht 
(vochtigheid) wordt op zij n beurt afgezogen. Met slechts 
550 watt bereikt de droger een maximale droogeffi ciën-
tie. Bij  een laag energieverbruik per droogeenheid kan 
tot 30 liter water per dag uit kleding worden gehaald. 
Droogkamers, die natuurlij k nadelen hebben, zij n dankzij  
de ZBLT+ niet langer nodig.

Omkleedkast met droging en ZBLT+-technologie

HET MODERNE ALTERNATIEF VOOR DROOGKAMERS

ZBLT+ staat voor geforceerd ventilatieconcept met droging en biedt 
een doeltreffende luchtverversing met elektrische droging. 
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C + P FLEX+-omkleedkasten zij n echte alleskunners. Of 
het nu gaat om sport, vrij e tij d, openbaar bestuur, indus-
trie of logistiek: overal waar natte en vochtige kleding en 
uitrusting na gebruik aan de binnen- en buitenkant moe-
ten worden gedroogd en indien nodig voorverwarmd, 
is de FLEX+ het product bij  uitstek: De omgevingslucht 
wordt aangezogen en met een bepaalde luchtsnelheid 
door het ventilatie-/verwarmingselement naar de binnen-
ruimte van de kast gebracht. Daar komt de lucht weer uit 
verschillende luchtuitlaten, afhankelij k van de confi guratie 
van de kast, bij v. bij  buizen/houders voor laarzen, helm, 
enz. Het onttrokken vocht ontsnapt naar de omringende 
ruimte, wat een positief effect heeft op het ruimteklimaat 
in de winter wanneer de verwarmingslucht droog is. 

De omkleedkast heeft een tweede elektriciteitsvoorzie-
ning in de vorm van een 230 volt stopcontact, bij v. voor 
het opladen van e-bikes.

Omkleedkast met droging en FLEX+-technologie

ZEER FLEXIBELE DROGING EN WARMTE

FLEX+ is met zij n doordachte droogconcept en gerichte toevoer van warmte een 
echte allrounder – vooral als stand-alone-oplossing. 
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C + P-omkleedkasten met UV-CLN+-technologie zij n in-
novatieve omkleedkasten die overal worden gebruikt waar 
hygiëne van groot belang is, zoals in dokterspraktij ken, zie-
kenhuizen, de levensmiddelenindustrie, gastronomie, cos-
metica-industrie, in laboratoria of farmaceutische bedrij ven.
Bij  het sluiten van de deur start automatisch de UV-C-be-
straling die drie minuten duurt. Als de deur te vroeg wordt 
geopend, wordt de bestraling onmiddellij k onderbroken 
zodat personen niet aan het UV-C-licht kunnen worden 
blootgesteld. Bij  het proces worden geen chemicaliën ge-
bruikt en goed verzegelde deuren zorgen ervoor dat er 
geen straling naar buiten komt. Het staal waarvan de om-
kleedkasten zij n gemaakt, en ook alle C + P-omkleedkas-
ten, maakt het oppervlak glad en gemakkelij k te reinigen. 

ALS SCHOON EN FRIS NIET GENOEG IS

UV-CLN+ zorgt voor het steriel opbergen van werkkleding. 
Zonder gebruik van chemicaliën of additieven.

Hygiënische omkleedkast met UV-CLN+-technologie



"SUPER PLUS": ONZE SERVICE

Alles uit een hand – bĳ  C + P begeleiden we u bĳ  al-
les, van het advies, via de planning, levering tot aan 
de installatie.

We bieden u het volledige spectrum aan diensten. Hier-
onder valt ook onze interne logistiek. Dankzij  onze geor-
ganiseerde en beproefde structuren zij n we een snelle en 
betrouwbare leverancier en dienstverlener. Dit komt u als 
klant en ook het milieu ten goede.

De pluspunten van onze service

Geen verpakkingsmateriaal – Door direct op de 
gewenste leverplaats te leveren zonder over te laden 
kunnen we verpakking zo goed als achterwege laten.

Geschoolde professionals  – verladers, chauffeurs en 
monteurs kennen hun producten en gaan er zorgzaam 
mee om.

Optimale zekerheid bĳ  de planning – Stipte en 
naadloze levering.

C + P – NEEMT HET VOORTOUW IN DUURZAAMHEID
EN KWALITEIT! 

Ons kwaliteits-, milieu- en energiemanagement is door 
de DMSZ (Deutsche Managementsystem Zertifi zierungs-
gesellschaft) gecertifi ceerd volgens ISO 9001, 14001 en 
50001.

In de duurzaamheidsrating van EcoVadis 
werd onze onderneming bekroond met de 
zilveren medaille voor onze maatregelen 
voor duurzaamheid.

C + P MÖBELSYSTEME GMBH & CO. KG

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach/Duitsland
Tel.: +49 6465 919-888 · Fax: +49 6465 919-555
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HEEFT U NOG VRAGEN? NEEM DAN CONTACT 
MET ONS OP!


