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Les piscines publiques en France ont aujourd’hui une 
procédure de nettoyage et de désinfection qui répond à nos 
attentes, nos piscines sont propres, la situation sanitaire 
aujourd’hui avec le COVID19 nous oblige à repenser l’accès 
des piscines aux agents, aux usagers, de renforcer nos 
procédures de nettoyage et désinfection.
L’entrée à la piscine doit être adaptée à la surface de 
plan d’eau soit 2 baigneurs pour 3M2 de plan d’eau, un 
baigneur ne peut pas rester plus 1 heure et 30 minutes 
dans l’établissement l’accès doit se faire par des rotations 
en laissant 30 minutes pour l’entretien de l’établissement 
entre chaque rotation, un sac plastique à usage unique ou 
lavable doit être fourni à l’usager pour mettre ses affaires 
et ne pas polluer le casier. Vente des billets d’entrée doit 
se faire au maximum en ligne avec réservation de créneau 
(Type cours aqua bike) ou sur une borne de commande. 
Prise de température à l’entrée de chaque usager avec 
impossibilité d’entrer au-dessus de 38°C, bonnet de 
bain obligatoire, pas de short de bain, douche savonnée 
obligatoire, installation devant l’entrée de l’établissement 
d’un panneau 2X2 mètres avec toutes les consignes de 
sécurité et indication du circuit de passage, on doit mettre 
à la disposition en quantité suffisante à chaque agent des 
masques, des gants, du gel hydroalcoolique, les agents 
devront être formé à leurs utilisations.
Nous devons garder les mêmes produits les mêmes 
machines pour le nettoyage et la désinfection des sols, les 
utiliser à chaque rotation d’usager, modifier nos procédures 
de nettoyage et de désinfection en prenant en compte 
toutes les surfaces contaminables par le toucher et voie 
aérienne (poignées de porte, interrupteur, casier, portes, 
robinetterie, banc, patère, etc.)

Identification des zones à risques et précaution à mettre 
en place :

1/Entrée
Prévoir la pose d’un plexiglass pour l’hôtesse d’accueil, 
un sens de circulation pour accéder aux vestiaires et ne 
pas avoir de contact entre les usagers, une entrée avec un 
tripode pour comptabiliser le nombre d’entrée le sens de 
circulation ne peut être changer pour que les gens utilisent 
tous le même trajet pour l’entrée et sortir de la piscine.
Les machines de distribution (café, confiseries) doivent être 
hors service.
Prévoir une zone de déchaussage sans banc ou siège, les
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chaussures doivent être mise dans un sac plastique ainsi que tous 
les vêtements, le déplacement dans l’enceinte de l’établissement 
ne peut être fait pied nu, nettoyage avec autolaveuse, désinfection 
avec hexagun pour le sol, pour les points de contact, par le toucher 
brumisateur et machine vapeur à chaque rotation.
2/ Vestiaires
On doit nettoyer et désinfecter après chaque rotation des usagers 
le sol, les points de contact par le toucher, utilisation d’une 
autolaveuse, lineo, hexagun, brumisateur, machine vapeur. 
3/ Toilettes
Doivent être désinfectées après chaque utilisation ne pas oublier 
la poignée de porte, bouton chasse d’eau, il faut installer des 
distributeurs de savon sans contact près des lavabos, utilisation 
du lineo hexagun, brumisateur, machine vapeur, on peut installer 
un purificateur d’air. 
4/ Douches
Douches savonnées doivent être obligatoire avant l’accès au 
bassin, prévoir des distributeurs de savon sans contact voir si on 
peut installer des douches avec l’injection de savon automatique, 
messages sonores des consignes covid, nettoyer, désinfecter sol 
et parois, utilisation d’une autolaveuse, lineo et hexagun.
5/ Bassin et plages
Les lignes d’eau doivent être installées cela va permettre de gérer 
les baigneurs 2 pour 3M2 soit dans une ligne de 25 mètres 40 
baigneurs, une ligne doit être utilisé pour un sens de nage, la 
ligne d’eau à coté est prévu pour le sens inverse, pour les cours 
le matériel pédagogique aquagym fitness désinfection avant de 
le ranger, entre chaque rotation les plages, plot de départ, bras 
d’échelle, doivent être nettoyés et désinfectés, utilisation d’une 
autolaveuse, hexagun, pour les solariums on doit aménager des 
zones de détente avec périmètre de sécurité, ne pas installer de 
bain de soleil ou de chaise, fermeture des toboggans pentagliss 
Beach volley, jeux extérieurs, les sacs poubelle doivent être 
changés chaque jour. Les bassins ludiques devront être fermé ou 
réservé aux activités aqua gym fitness.
Désinfection des chaises MNS, main courante chaque jour, 
nettoyage et désinfection des tribunes utilisation de l’hexagun ou 
brumisateur et monobrosse.
Si utilisation de talkie-walkie celui-ci doit être nominatif et 
désinfecté par son utilisateur chaque jour dès sa prise en main et 
lorsqu’il le remet en charge avec une lingette.
Passage du robot dans le bassin chaque jour et 2 fois par semaine 
avec le kit viking.
6/ Infirmerie
Après chaque intervention nettoyage et désinfection du sol, 
matériel de soin utilisé, les sacs poubelles doivent être changés 
chaque jour, installation d’un purificateur d’air, matériel 
indispensable insufflateur à usage unique de 3 tailles différentes, 
des visières.
Chaque soir à la fermeture ou le matin avant l’ouverture on doit 
nettoyer et désinfecter le sol les parois de l’établissement dans sa 
totalité avec un dispositif de désinfection sous forme de brouillard 
sec par voie aérien.  

Identification des zones avec moins de passage et précaution 
à mettre en place :

1/ Vestiaires 
Des agents ne doit être utilisé que par une personne à la fois 

après chaque passage nettoyage et désinfection du local par 
l’utilisateur avec des lingettes sur les ponts de contact, le soir 
le sol sera nettoyé et désinfecté utilisation d’une autolaveuse et 
lineo, désinfection des surfaces par voie aérienne, le personnel 
doit se déchausser à l’entrée les chaussures seront mis dans un 
sac plastique puis dans le casier de vestiaire comme les usagers, 
doit se déplacer dans l’établissement avec soit une paire de tong, 
claquette ou une paire de chaussure de sport prévu uniquement 
pour l’intérieur.  
2/ Local
Pause-café, déjeuné installation d’un purificateur d’air en fonction 
de la taille du local pas plus de 1 personne pour 2 M2 à table 
les gens ne peuvent être face à face ou cote à cote nettoyage 
systématique des ustensiles verre tasse assiette etc. après 
utilisation d’un appareil ménagé désinfection des zones touchées, 
les sacs poubelles seront changés chaque soir, nettoyage et 
désinfection chaque jour du sol des chaises de la table, utilisation 
d’une autolaveuse, machine vapeur lingettes désinfectantes, en 
fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des 
surfaces par voie aérienne.
3/ Bureau
Installation d’un purificateur d’air, nettoyage et désinfection 
chaque jour du sol, des sièges, des poignées de porte avec une 
machine vapeur, changement des sacs poubelle chaque jour, en 
fin de journée mettre en place le dispositif de désinfection des 
surfaces par voie aérienne.
4/ Local technique
Désinfection des poignées de porte, des volants de vannes 
hydrauliques, façade de régulation, pc d’analyse, les produits 
chimiques devront être dépalettisés désinfectés avec l’Hexagun, 
stockés dans un local prévu à cet effet, rendre l’accès au local 
technique uniquement aux techniciens.
Matériels 
1/ Autolaveuse sur batterie il faut prévoir au minimum 2 tailles 
une pour les grandes surfaces (plages, hall d’entrée) une pour 
les petites surfaces (les vestiaires, cabines) Il est impératif de 
nettoyer les surfaces avant de les désinfecter.
2/ Lineo est une petite monobrosse sur batterie qui permet de 
nettoyer dans les petits recoins (derrière le wc) sur les parois 
(douches, casiers) les pédiluves, ligne d’eau, goulottes.
3/ Hexagun est un diffuseur de chlore qui est branché à un tuyau 
d’arrosage et diffuse une solution chlorée à 70 PPM.
4/ Brumisateur sur batterie il permet de brumiser un produit soit 
désinfectant, dégraissant, détartrant dans les casiers, poignées 
de porte, interrupteurs, d’aller dans des endroits peu accessibles 
aux autolaveuses.
5/ Nettoyeur vapeur haute pression produisant 6 bars à 165°C 
pour toute les surfaces.
6/ Dispositif de désinfection des surfaces par voie aérienne sous 
forme de brouillard sec permet de désinfecter dans sa totalité avec 
un appareil de taille moyenne (il en existe 3) une salle d’une superficie 
de 200 M3 on utilise du peroxyde d’hydrogène biodégradable et 
n’endommage pas les appareils électriques ordinateurs écrans 
ect... Qui devront être éteint. La salle doit être sans personne à 
l’intérieur le temps de contact est de minimum 30 minutes.
7/ Kit Viking sur le robot permettant d’aspirer le biofilm au fond du 
bassin qui sera renvoyé dans la filtration de la piscine.

Hexagone est à vos côtés pour mettre en œuvre votre 
nouvelle organisation, partenaire de confiance depuis 1987.
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desinfectie van alle oppervlaktes

DE HEXAGUN VOORDELEN:
•  Effectief; doodt bacteriën, virussen (waaronder Corona), 
schimmels, verwijdert groene aanslag en nare geuren 
• Eenvoudig te bedienen;  1,5 uur met 1 chloorpatroon
• geschikt voor alle oppervlaktes/type materialen; biologisch 
afbreekbaar. 
• Ongevaarlijk voor mens, plant en dier
• Ruimte daarna gelijk weer klaar voor gebruik (je hoeft niet 
wachten tot chemie is ingewerkt en/of na te spuiten).
• Voldoet aan EU normen
• Een waterneveluitlaat instelbaar van 2 tot 5 bar
• Duur van een patroon tussen 450 en 900 M2 afhankelijk 
van de spray
• 70 ppm chloorgehalte

HEXAGUN IN 3 STAPPEN:

2.
1. 3.

BY

Elimineert VIRUSSEN 
voor 99,9%

www.myhexagone.com

Desinfectie 

natte zone

• E.coli
• Clostridium perfringens
• Clostridium difficile
• MRSA
• Listeria
• Salmonella
• Influenza Virus (H1N1 en H5N1)
• Legionella
• Kennelhoest
• Candidiasis (schimmelinfectie)
• Norovirus
• Hepatitis
• Stafylokokken
• Giardia

• Tuberculose
• Streptokokken 
• Parvovirus (hond & kat)
• Herpes (hond & kat)
• Feline Calicivirus (FCV)
• Parainfluenza hond
• Adenovirus hond
• Lintwormen

• Coronavirus
• Hondenziekte
• Hondsdolheid (rabiës)
• Panleukopenia virus
• Kinkhoest
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DE STERKE PUNTEN VAN SANI-ZOOM:
Handcontactzones 
Het desinfectiedoekje 2.0, een vernevelingsysteem met een 
kleine sproeier om de desinfectienevel heel precies te richten 
op het te desinfecteren oppervlak. Het belangrijkste is dat de 
microdruppels fijn genoeg zijn om het oppervlak volledig te 
bedekken («ruimte» tussen de druppels blijft verontreinigd). 
Ideaal voor lockers/kleedruimte.
Mistspray 1 liter voor 75 m2 met 100%dekking en spuiten op 
30 cm afstand (dekt dan ±250 m2 oppervlakte)
Compatibel met de meeste ontsmettingsmiddelen.
Zeer licht - 300 gr. Snelle wissel van sproeier. Sproeier vast te 
klikken op riem rugzak. 1u30 autonomie van de accu.
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www.myhexagone.com

DESINFECTIE VAN CONTACTPUNTEN

zoomSANI

zoomSANI

RUGZAK MET 
ACCU EN 

RESERVOIR 
VAN 1L

NEVEL 
SPROEIER

Contact 

zones 

handen

DOODT VIRUS ALS EEN PRO 
MET DESINFECTIE NEVEL

     Desinfecteren als een pro 
Gezien de huidige situatie is het aan te bevelen 
om, naast uw traditionele desinfectie, de 
professionele ultra desinfectie te integreren in uw 
processen. Ultra desinfectie komt overal op de 
plaatsen die uw met uw handen aanraakt door de 
verneveling. 
Geen virus is meer veilig, dankzij de Hexa Zoom.

“ 

”

Even voorstellen: 
Ultra desinfectie

Zorg voor je zwembaden
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DE VIKING PLUSPUNTEN:
Onvergelijkbare resultaten bij 
bodemreinigiing. 
Stofzuig en verwijder de biofilm binnen 5 cm van de bodem.
Vermindert het verbruik van chemicaliën.
Verwijdert bacteriën van de bodem.
Aanzienlijke daling van het gehalte aan chlooramines.
Een unieke technologie (* Internationale patent loopt)
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BODEMZUIGER OOK 
VOOR DE BIOFILM Ombouwset beschikbaar 

voor uw huidige 

Hexagone bodemzuiger 

(chrono MP3)

www.myhexagone.com
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   Elimiineert  
  99,8%
      van de 
      bateriën

VIKING
Technologie

HET VERLENGSTUK VAN UW
FILTRATIE

Zwembadrobots kunnen niet <5 micron filteren, en 
verwijderen daarom geen virussen en biofilm uit het water. 
Het is echter noodzakelijk dat deze toch naar de  hoofdfiltratie 
getransporteerd worden en daar verwijderd uit het water.

Grenzen van 
de nanowereld:

Zorg voor je zwembaden
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ROBOT BODEMZUIGER 
VOOR BUFFERKELDERS

www.myhexagone.com

Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter

BY

VIKING MP3 PRO 
1st automatic robot with

Hybrid Vacuum Technology

for a clear and healthy water

Balance tank3
99,99%
clean

Carbon filter

BY

STERKE PUNTEN DARK CLEANER
REINIGING BUFFERKELDER ZONDER KANS
VERGIFTIGING 
Blijft permanent in de buffertank.
Een innovatieve automatische reinigingsoplossing.
Veel eenvoudiger en veiliger voor personeel.
Echte dagelijkse schoonmaak zonder leeg te laten lopen.
Bestrijd chlooramines en biofilm.
• Zuigkracht: 30 m3 / h
• 16 m kabel meegeleverd
• Voeding: 110 v-240 v / 12 vdcc

DE DARK CLEANER START ZIJN CYCLUS AUTOMATISCH EN GAAT 
NOOIT UIT DE BUFFERCONTAINER.
OM DE 4 UUR START HIJ OP EN ZAL DE BIOFILM LOSMAKEN.
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Strijd op de 

bodem tegen 

de biofilm
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Vermindert het verbruik van chemicaliën.
Verwijdert bacteriën van de bodem.
Aanzienlijke daling van het gehalte aan chlooramines.
Een unieke technologie (* Internationale patent loopt)

BY

BODEMZUIGER OOK 
VOOR DE BIOFILM Ombouwset beschikbaar 

voor uw huidige 

Hexagone bodemzuiger 

(chrono MP3)

www.myhexagone.com

O
P 

DE BODEM

   Elimiineert  
  99,8%
      van de 
      bateriën

VIKING
Technologie

HET VERLENGSTUK VAN UW
FILTRATIE

Zwembadrobots kunnen niet <5 micron filteren, en 
verwijderen daarom geen virussen en biofilm uit het water. 
Het is echter noodzakelijk dat deze toch naar de  hoofdfiltratie 
getransporteerd worden en daar verwijderd uit het water.

Grenzen van 
de nanowereld:

Zorg voor je zwembaden

Fo
to

’s
 n

ie
t-

co
nt

ra
ct

ue
el

proteïne Cel Haar Vlo Vlinder

Stijgend 
pad

Neerwaarts 
pad

NANOWERELD

Mens

Levende 
organisme

Door de mens 
vervaardigde 

producten

ADNMolecule

attom klontering 
van 

atomen

Autonano-
transistor

foto 
transistor

micro 
processor

quantum 
dot laser

GSMpasje
9



DE LINEO PLUSPUNTEN:
ELIMINEREN BIOFILM OP MOEILIJK BEREIKBARE 
PLAATSEN 
Perfect voor waterlijn, sanitair en kleedkamers, trappen, 
ramen, douches, goten.
Kleine waterdichte monoborstel op batterij.
Maakt schoon en glanzend.
• Borsteldiameter 15 cm.
• 12V scheepsaccu voeding.
• Telescopische stok 150 tot 250 cm.
• Rugzak met accu.

COMPLEET GELEVERD MET:

BY

EENSCHIJFSBORSTEL 
OP ACCU

www.myhexagone.com

Voor andere pads, borstels, e.d. contacteer ons.

Waterlijn, 

voetenbad 

en sanitair

     De Lineo schrobmachine is ideaal voor 
waterlijnen, goten en sanitair. 
Deze accu borstelmachine is perfect voor oppervlaktes waar 
lucht en water mengen en die lastig zijn om schoon te maken. 
De rotatie van meer dan 200 tpm doorbreekt de biofilm op 
materialen. een biofilm is een meercellige gemeenschap, een 
complex van micro-organismen (bacteriën, microschimmels,
microalgen of protozoa), die aan elkaar en aan een oppervlak 
hechten.
Het is erg belangrijk om het te verwijderen met het oog op een 
ultra desinfectie.

“ 

”

Maak kennis met onze 
technologie:

Zorg voor je zwembaden

Fo
to

’s
 n

ie
t-

co
nt

ra
ct

ue
el

10



PLUSPUNTEN HEXA-STEAM
De stoomtemperatuur garandeert effectieve en krachtige 
biocide. De uitstekende desinfectieresultaten zijn gemeten
volgens Europese normen NF EN 14561: 2007, NF EN 
15562: 2006.
De damp verwijdert de bacteriële biofi lm en zorgt voor 
optimale oppervlakte desinfectie.
Steam werkt op moeilijk bereikbare plaatsen en elimineert 
vervuiling. Reinigen wordt hiermee eenvoudiger, effi ciënter 
en duurzamer. Stoom op hoge temperatuur (150 ° C) en 
onder druk (5 bar) zorgt voor optimale reinigingskracht, 
verwijdering van vlekken en biofi lm. Dit zonder restanten 
van chemicaliën. Bioreiniging met stoom verbruikt zeer 
weinig water.

100% EFFECTIVITEIT

BY

www.myhexagone.com

HEXA

STEAM

HEXA

STEAM

VERNIETIGT 
VIRUSSEN EN 
BACTERIËN

DESINFECTIE DOOR 
DROGE STOOM VAN 150° Droge zone 

op de grond

     De droge stoom is ideaal vanwege de desinfectie 
resultaten en eenvoudig in gebruik voor uw medewerkers
De droge stoom kan gebruikt worden in ruimtes met elektrische 
apparatuur, op bijna alles soorten oppervlakken. Stoom brengt 
geen schade toe aan uw voegen, verf, stoffen ...
Het oppervlak blijft droog terwijl het opwarmt onder de straal van
damp en het kleine restwater op het oppervlak verdampt
onmiddelijk.
Ten slotte is het middel niet onderhevig aan het chemische risico van 
zuren, producten op basis van alcohol... het is slechts water...

“ 

”

Maak kennis met:

XL

HEXA

STEAM

M

Zorg voor je zwembaden
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DE LINEO PLUSPUNTEN:
ELIMINEREN BIOFILM OP MOEILIJK BEREIKBARE 
PLAATSEN 
Perfect voor waterlijn, sanitair en kleedkamers, trappen, 
ramen, douches, goten.
Kleine waterdichte monoborstel op batterij.
Maakt schoon en glanzend.
• Borsteldiameter 15 cm.
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• Telescopische stok 150 tot 250 cm.
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De rotatie van meer dan 200 tpm doorbreekt de biofilm op 
materialen. een biofilm is een meercellige gemeenschap, een 
complex van micro-organismen (bacteriën, microschimmels,
microalgen of protozoa), die aan elkaar en aan een oppervlak 
hechten.
Het is erg belangrijk om het te verwijderen met het oog op een 
ultra desinfectie.

“ 

”

Maak kennis met onze 
technologie:

Zorg voor je zwembaden
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DE PLUSPUNTEN VAN DISTRI-BLUE
Aluminium dispenser op hydro alcohol basis, bediend 
met voetpedaal. 
Anti-diefstal en handsfree. Deze dispenser met een hydro-
alcoholische oplossing is 1m hoog met een mechanische 
bediening door een enkele druk op het voetpedaal.
Handcontact is niet vereist. Dus een belemmering voor 
elke overdracht van influenza of Covid 19. Gefabriceerd in 
Frankrijk, het is gemaakt van aluminium.
Heel duurzaam en stabiel, het moet op de grond worden 
geplaatst en daar ook op worden vastgezet. kan ook worden 
opgelost. Deze hydro alcoholische gel dispenser
geschikt voor flessen met maximale diameter 110 mm en 
een maximale hoogte van 300 mm.

DISPENSER VAN 
DESINFECTERENDE GEL

BY

HANDGEL DISPENSER 
MET VOETPEDAAL, 
ZONDER CONTACT

www.myhexagone.com

Désinfectant
SANI-BLUE

1 LITRE

DISTRI
BLUE

Receptie, 

onthaal
  

 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 mogelijke opties:

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Desinfectant

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Een voorziening 
van een 
anti-diefstal kabel

Optie: een paneel 
voor communicatie 
(A4 formaat)

12
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     desinfectiemiddel dat volgens de normen van IODVA 
effectief is tegen SARS-COV-2 (evenals tegen SARS-COV 
en MERS-COV) uit de familie van Corona virussen. 
De droge mist, die wordt gegenereerd door ons apparaat in de kamer, 
bereikt zelfs de hoeken en spleten van de kamer evenals de onderkant 
van meubels. Het elimineert dus ongewenste ziektekiemen zoals
resistente MRSA-bacteriën, E. Coli, coronavirussen, griepvirussen en
Bovendien kan het ook worden gebruikt om verschillende schimmels en 
gisten te elimineren, evenals organische geuren. Na een «Mistwolk» van 
minimaal 25 minuten, kunnen de kamers na een uur goede ventilatie 
weer worden gebruikt zoals gewoonlijk.

“ 

”

Maak kennis met:

www.myhexagone.com

ELIMINEERT 
VIRUSSEN VOOR 
100% BINNEN 1UUR*

RoomHEXA

VERNEVELAAR VOOR DESINFECTIE
OPPERVLAKKEN

*mits de ruimte afgesloten en niet toegankelijk is

IDEAAL 
OM EEN RUIMTE 

100% TE 
DESINFECTEREN

PLUSPUNTEN HEXA-ROOM:
Voor de desinfectie van OPPERVLAKKEN door de lucht.
Desinfecterend product op basis van organische en 
afbreekbare waterstofperoxide.
Machine die een verzadiging van de omgevingslucht creëert 
(effect van droge mist) geladen met desinfecterende moleculen.
Hexa Room is het ideale product om een   kamer, stacaravan e.d. 
te desinfecteren. Gebruik alleen als er niemand in de kamer is.
Veelzijdig, ecologisch en economisch met een dosering van
5 ml / m3, kan tot 200m3 in 1x behandelen.
Zowel licht (5,3 kg) als krachtig. Volume: 1 L.

Zorgt voor een 

desinfecterende 

nevel in de totale 

ruimte

Ideaal voor de 
strijd tegen 
bedwantsen

Zorg voor je zwembaden
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DE PLUSPUNTEN VAN DISTRI-BLUE
Aluminium dispenser op hydro alcohol basis, bediend 
met voetpedaal. 
Anti-diefstal en handsfree. Deze dispenser met een hydro-
alcoholische oplossing is 1m hoog met een mechanische 
bediening door een enkele druk op het voetpedaal.
Handcontact is niet vereist. Dus een belemmering voor 
elke overdracht van influenza of Covid 19. Gefabriceerd in 
Frankrijk, het is gemaakt van aluminium.
Heel duurzaam en stabiel, het moet op de grond worden 
geplaatst en daar ook op worden vastgezet. kan ook worden 
opgelost. Deze hydro alcoholische gel dispenser
geschikt voor flessen met maximale diameter 110 mm en 
een maximale hoogte van 300 mm.

DISPENSER VAN 
DESINFECTERENDE GEL

BY

HANDGEL DISPENSER 
MET VOETPEDAAL, 
ZONDER CONTACT

www.myhexagone.com

Désinfectant
SANI-BLUE

1 LITRE

DISTRI
BLUE

Receptie, 

onthaal
  

 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 mogelijke opties:

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Desinfectant

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

Zorg voor je zwembaden
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Een voorziening 
van een 
anti-diefstal kabel

Optie: een paneel 
voor communicatie 
(A4 formaat)
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ELIMINEERT 99,97% 
aan MICROBEN* Voor 

afgesloten 

ruimtes

www.myhexagone.com

M 30m2 L 65m2

KLEEN

Mobile

KLEEN

KLEEN

XL 130m2

KLEEN

KLEEN

1 Een voorfilter vangt grote deeltjes 
en verontreinigende stoffen op en 
verwijdert ze.
2 Actieve koolfiltratie
absorbeert geuren en COVID.

3 Antimicroben 
behandeling op de 
HEPA-filter voorkomt 
ontwikkeling van 
bacteriën en schimmels 
op het filter.

4 Bipolaire True Plasma-ionisatie
laadt de luchtdeeltjes elektrisch op om 
hun filtratie te vergemakkelijken.

Gezuiverde lucht in 4 stappen

ZUIVERE 
LUCHT, 

GETEST IN EEN
 LABORATORIUM

*Mechanische filtratiesysteem <HEPA> (99,97% van alle partikels tot 0,3 micron)

Optionele 
vloerstan-

daard

Zorg voor je zwembaden
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DE STERKE PUNTEN VAN AIRKLEEN
• Verwijdert 99,97% van de schadelijke deeltjes uit de lucht
• Past zich aan aan gesloten ruimtes, zeer eenvoudige installatie.
Gezuiverde lucht in 4 stappen:
1- Een voorfilter vangt en verwijdert grote deeltjes en verontreinigende 
stoffen
2- Koolstoffiltratie vangt ziektekiemen, chlooramines en geurtjes op *
3- Een antimicrobiële behandeling van fijne deeltjes * op het «HEPA» -filter
4- Bipolaire ionisatie geeft elektrische lading aan de luchtdeeltjes 
om hun filtratie te vergemakkelijken
• Hulp bij het verzorgen van de agenten die zijn blootgesteld aan 
de omgevingslucht van het zwembad helpt dagelijks geurtjes in de 
badkamer te bestrijden.
Voor een oppervlakte van 30 tot 130m2. Ultrastille 64dB max.
Gemaakt van ABS kunststof. Stroomvoorziening: 220-240V, 50 / 60Hz.
Zeer eenvoudige installatie, geen werk vereist (geen evacuatie buitenkant).

14
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INFO MELDING VIA 
LUIDSPREKER

        MELDING:

www.myhexagone.com

SECU

RELAIS

STOP
COVID-19

WA
AR

SCHUWING

    ANTI-
 VIRUS  

DE STERKE PUNTEN VAN SECU-RELAY
Alle gezondheidsaanbevelingen continue herhalen. 
Het is absoluut noodzakelijk te douchen voordat u het 
zwembad betreedt ...
Dankzij een automatische bewegingsmelder, herinnert het Secu 
Relais, via zijn IP66-luidspreker, de klant aan de aanbevelingen 
van het reinigen van handen en lichaam evenals de verplichte 
afstand.
Eenvoudig te installeren en te bevestigen aan een muur op een 
hoogte van ca. 2,50 m en heeft slechts een enkele netvoeding 
nodig.
Het geluidsvolume is instelbaar met de draaiknop.
Ideaal voor douches of kleedkamers zonder personeel.
Eventuele personalisatie van het bericht indien nodig.
IP 66 omhulsel, Franse makelij.
Kast breedte 20 cm, hoogte 30 cm. 220V / 24V DC.
Luidspreker 70 db. Infrarood sensor.

   Coronaviruswaarschuwing, 
het is verplicht te douchen met 
zeep. 
WIj herinneren u aan het belang 
van afstand houden tussen 
badgasten. Dank u voor het 
opvolgen van de instructies

“

”

Natte 

zone

Zorg voor je zwembaden
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ELIMINEERT 99,97% 
aan MICROBEN* Voor 

afgesloten 

ruimtes

www.myhexagone.com

M 30m2 L 65m2

KLEEN

Mobile

KLEEN

KLEEN

XL 130m2

KLEEN

KLEEN

1 Een voorfilter vangt grote deeltjes 
en verontreinigende stoffen op en 
verwijdert ze.
2 Actieve koolfiltratie
absorbeert geuren en COVID.

3 Antimicroben 
behandeling op de 
HEPA-filter voorkomt 
ontwikkeling van 
bacteriën en schimmels 
op het filter.

4 Bipolaire True Plasma-ionisatie
laadt de luchtdeeltjes elektrisch op om 
hun filtratie te vergemakkelijken.

Gezuiverde lucht in 4 stappen

ZUIVERE 
LUCHT, 

GETEST IN EEN
 LABORATORIUM

*Mechanische filtratiesysteem <HEPA> (99,97% van alle partikels tot 0,3 micron)

Optionele 
vloerstan-

daard

Zorg voor je zwembaden
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DE STERKE PUNTEN VAN AIRKLEEN
• Verwijdert 99,97% van de schadelijke deeltjes uit de lucht
• Past zich aan aan gesloten ruimtes, zeer eenvoudige installatie.
Gezuiverde lucht in 4 stappen:
1- Een voorfilter vangt en verwijdert grote deeltjes en verontreinigende 
stoffen
2- Koolstoffiltratie vangt ziektekiemen, chlooramines en geurtjes op *
3- Een antimicrobiële behandeling van fijne deeltjes * op het «HEPA» -filter
4- Bipolaire ionisatie geeft elektrische lading aan de luchtdeeltjes 
om hun filtratie te vergemakkelijken
• Hulp bij het verzorgen van de agenten die zijn blootgesteld aan 
de omgevingslucht van het zwembad helpt dagelijks geurtjes in de 
badkamer te bestrijden.
Voor een oppervlakte van 30 tot 130m2. Ultrastille 64dB max.
Gemaakt van ABS kunststof. Stroomvoorziening: 220-240V, 50 / 60Hz.
Zeer eenvoudige installatie, geen werk vereist (geen evacuatie buitenkant).
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STERKE PUNTEN HEXA-SPRAY
Speciale sproeier voor desinfectie. 3 modellen:
• Mini 1,5 liter. Handspuit, overal spuiten in elke positie 
(360 °). Witte doorschijnende fles, stevige kunststof, inhoud 
1,5 l, Veiligheidsklep en vergrendelbare knop. Handpomp tot 
3 bar druk. Verstelbare en draaibare kunststof sproeikop.
• M 5 liter. Spuit met 40 cm lans, container doorschijnende 
inhoud 5 l. Druk 3 bar. T-pomphendel met pistoolhouder 
geïntegreerd.
• XL 15 liter. Draagbare sproeier met accu en oplader, 
ingestelbare druk, druk 0,5 - 3 bar. Laadtijd <80 min., Lans 
50 cm in roestvrij staal. Kunststof vlakstraalsproeier.
Vulinhoud 15 l.

BY

SPROEI OVERAL, 
360° DRAAIBAAR Voor alle 

afgesloten 

ruimtes

www.myhexagone.com

M 5LMini 1,5L XL 15L

De microfiber is van superieur textiel
samengesteld uit polyester en polyamide.
De dikte van de microvezel is minder dan 1/100 van een 
menselijk haar. Het wordt droog gebruikt voor afstoffen 
en polijsten, nat voor eenvoudige reiniging en met 
onderhoudsproducten om het resultaat te optimaliseren.

Onze doekje 
van 5 
microvezels 
voor contactpunten 

OP 
ACCU

  HEXA
SPRAY

Zorg voor je zwembaden
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AFSTANDSALARM 
INDIEN < 1M

GELUIDSMELDING:

www.myhexagone.com

STOP
COVID-19

STERKE PUNTEN SECU-TAG
De SECU-TAG maakt het iedere werknemer makkelijk om afstand te 
houden t.o.v. elkaar. De SECU-TAG weegt slechts 53 gr, is klein 9 x 
4,8 cm en < 1 cm dik. Het waarschuwt de gebruiker met geluid en 
trillingen dat hij risico loopt. 
Geautoriseerd personeel heeft toegang tot een handig webdashboard 
waarmee u alle contactgebeurtenissen kunt bekijken, en daarmee 
stromen en processen aanpassen om het risico op besmetting te 
minimaliseren. 
Mocht een van de medewerkers toch symptomen tonen of positief 
testen op Covid 19, dan biedt het systeem de mogelijkheid de 
contacten en de duur daarvan die iemand had na te gaan. Daarmee 
kan u zeer gericht actie nemen.
Secu-tag is klaar voor gebruik en zonder enige infrastructuur. Het 
kan opereren in de cloud of op een lokaal netwerk en is beschikbaar 
op zowel in stand-alone modus als in combinatie met smartphones.
Een systeem met zeer eenvoudige bediening en mogelijkheid van 
maatwerk.

• constante afstandsdetectie
• constante analyses
• Onmiddellijke reactie
• Cloud-synchronisatie
• Automatisch dempen

Voor zowel 

binnen als 

buiten

SECU
TAG

SECU
TAG

ALARM INDIEN AFSTAND <1M

Zorg voor je zwembaden
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STERKE PUNTEN HEXA-SPRAY
Speciale sproeier voor desinfectie. 3 modellen:
• Mini 1,5 liter. Handspuit, overal spuiten in elke positie 
(360 °). Witte doorschijnende fles, stevige kunststof, inhoud 
1,5 l, Veiligheidsklep en vergrendelbare knop. Handpomp tot 
3 bar druk. Verstelbare en draaibare kunststof sproeikop.
• M 5 liter. Spuit met 40 cm lans, container doorschijnende 
inhoud 5 l. Druk 3 bar. T-pomphendel met pistoolhouder 
geïntegreerd.
• XL 15 liter. Draagbare sproeier met accu en oplader, 
ingestelbare druk, druk 0,5 - 3 bar. Laadtijd <80 min., Lans 
50 cm in roestvrij staal. Kunststof vlakstraalsproeier.
Vulinhoud 15 l.

BY

SPROEI OVERAL, 
360° DRAAIBAAR Voor alle 

afgesloten 

ruimtes

www.myhexagone.com

M 5LMini 1,5L XL 15L

De microfiber is van superieur textiel
samengesteld uit polyester en polyamide.
De dikte van de microvezel is minder dan 1/100 van een 
menselijk haar. Het wordt droog gebruikt voor afstoffen 
en polijsten, nat voor eenvoudige reiniging en met 
onderhoudsproducten om het resultaat te optimaliseren.

Onze doekje 
van 5 
microvezels 
voor contactpunten 

OP 
ACCU

  HEXA
SPRAY

Zorg voor je zwembaden
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IDEAAL OM DE 
ROUTING TE STUREN

ANDERE HULPMIDDELEN 
VOOR DE ROUTING:

www.myhexagone.com

DE STERKE PUNTEN BLOCK ACCESS
De ‘Block Access’ heeft als voordeel dat het licht, van kunststof en 
in meerdere kleuren verkrijgbaar is.
• Maakt het mogelijk om een   pad of een barrière te creëren
• Gemakkelijk te verplaatsen
• Onbreekbaar
• 100% recyclebaar
• Verkrijgbaar in rood, geel, groen, blauw of wit
• Afmetingen 198 x 55,5 x 102 cm 
• Gewicht 9,2 kg

ONBREEKBAAR

Keuze uit 
meer dan 30 
info bordjes 

Voor 

binnen 

en buiten

Verkrijgbaar in 5 kleuren

KUNSTSTOF AFSCHEIDING

Locatie voor
A4-bewegwijzering HULP BIJ ROUTING

BLOCK
ACCESS

Zorg voor je zwembaden
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“ALLES BETROKKEN, ALLE SOLIDARITEIT.
SAMEN, MAKEN WE EEN VEILIGERE WERELD.”

BY

www.myhexagone.com
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DPA
DESINFECTIE
PRO-ACTIEF

STRATEGIE


