“Water is op zuurstof na
de belangrijkste substantie

voor de menselijke gezondheid.”
Preventieve gezondheidszorg

zorg

Sanitaire totaaloplossingen
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zuinig op water

“ Het huidige zorgsysteem staat

voor een belangrijke uitdaging

om goede kwaliteit zorg te kunnen leveren tegen een betaalbare prijs.”
Rijksoverheid

Zorg en sanitair

Als manager in de gezondheidszorg wilt u het welzijn van uw cliënten kunnen garanderen. De toenemende vraag
in de zorg en de groeiende behoefte aan vraaggerichte zorg hebben de lat voor sanitaire voorzieningen
hoger gelegd dan ooit. Aandacht voor hygiëne, veiligheid, bedieningsgemak en betaalbare kwaliteit staan
centraal.
Sanitaire voorzieningen moeten uitstekend functioneren en voldoen aan elke norm. Om efficiënt werken te
bevorderen wilt u geen omkijken hebben naar de strenge eisen voor hygiëne en legionellapreventie. Omwille
van budgetbewaking wilt u bewust, maar vanzelfsprekend en op een eenvoudige manier omgaan met wateren energiebesparing. Vanuit deze behoeftes en de ontwikkelingen in de zorgsector heeft De Melker Sanitair
een totaalconcept ontwikkeld.
Met Concept Zorg willen we u een voorproefje geven van de vele mogelijke sanitaire oplossingen in care en
cure. Zo krijgt u een eerste inzicht in wat er komt kijken bij de sanitairtechniek in uw zorginstelling. Op basis van uw
vragen, wensen en budget kunnen we u natuurlijk volledig adviseren en een voorstel op maat maken.

3

Waarom De Melker Sanitair
De Melker Sanitair biedt totaaloplossingen die garant staan voor duurzaam en
veilig watergebruik. Dankzij onze jarenlange ervaring, kunt u erop rekenen dat we
echt aan alles hebben gedacht. Zelfs als er iets misgaat, heeft u de geruststellende
zekerheid dat de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijven. Vertrouw op onze
service, dan zorgen wij voor de rest. Hoe we dat doen, dat leest u hiernaast.
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Duurzaamheid
Respect voor klimaat en milieu is ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Niet alleen ‘groen denken’, maar
ook ‘groen’ doen. We adviseren u graag op het gebied van duurzaam water- en energiegebruik. Bij de ontwikkeling van
sanitaire oplossingen hanteren we altijd de laatste richtlijnen en voldoen we aan de gestelde certificeringen. Of het nu om
legionellapreventie gaat, vandaalbestendigheid of kindveiligheid.

Kwaliteit
We waarborgen de kwaliteit van producten en totaalconcepten met behulp van eigen productontwikkeling,
gestandaardiseerde productievoorschriften, inspectieprocedures en richtlijnen voor leveranciers.

Innovatie
We zijn continu met de oplossing van morgen bezig. We ontwikkelen innovatieve en degelijke producten met mooie, functionele
vormgeving. Bij innovatie hoort ook online inzicht in het optimaal en veilig functioneren van sanitairtechniek. Informeer gerust
naar onze gebruiksvriendelijke software. Het online monitoren van uw systemen kunnen we u daarbij ook uit handen nemen.

Service
U kunt rekenen op goed advies en professionele begeleiding van onze technisch adviseurs, technisch specialisten en
servicemonteurs. Samen met de klant optimaliseren we onze producten en dienstverlening. Bovendien krijgt u snel en accuraat
antwoord over concepten, producten, prijzen, levertijden en planning.

Meer weten
Neem gerust contact op met onze adviseurs: 0318-524800 of info.sanitair@melker.nl. We helpen u graag verder.
U kunt ook vast een kijkje nemen op melker.nl.
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CONCEPT
zorg
Met Concept Zorg kunt u bezoekers, cliënten of patiënten van uw zorginstelling veilig van diverse sanitaire ruimtes gebruik laten maken.
Daarbij is optimaal rekening gehouden met het verminderen van water- en energieverspilling. Veel van deze producten voorzien in de
behoefte aan extra bedieningsgemak en hygiënisch gebruik. Ook zijn deze producten eenvoudig te installeren, te gebruiken en te reinigen.
Concept Zorg is een selectie uit ons volledige assortiment. Elke situatie is uniek, daarom zoeken we altijd naar de oplossing die het beste
bij uw locatie past.

We lichten Concept Zorg toe aan de hand van de volgende ruimtes:
Openbare toiletruimte dames en heren
● Openbaar mindervaliden toilet
● Grootkeuken/restaurant/bedrijfskantine
● Werkkasten
● Polikliniek/artsenkamer
● Patiëntenkamer
● Pantry
● Operatiekamer
● Centrale sterilisatie
● Technische ruimtes
●
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PRODUCTOVERZICHT zorg

Hier vindt u de producten die zijn opgenomen in Concept Zorg. Zit het gewenste product er niet bij?
Geen probleem. Neem dan even contact op met onze adviseurs of kijk op melker.nl.
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Openbare toiletruimte dames en heren
Infrarood wastafelmengkraan
Oras elektronische batterij gestuurde wastafelkraan met automatische cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik.
Toepassing als tapkraan of mengkraan met of zonder temperatuurhendel. Standaard voorzien van koud- en warmwateraansluiting,
temperatuurhendel, filters en terugslagkleppen. Artikelnummer: 6150FN
Rvs spiegel
Rvs spiegel opbouw. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Voorzien van vandaal- en diefstalbestendig verdekt bevestigingsmateriaal door
middel van trespa montageplaat. Afmetingen 600 x 500 mm. Artikelnummer: DM.101010
Rvs wastafel
Rvs wastafel, type “Perfekt” met kraangat. Staaltype 304, mat geborsteld. Afmetingen 600 x 475 x 180 mm. (LxBxH). Voorzien
bevestigingsmateriaal. De wastafel is koppelbaar om zo een wastafelrij te vormen. Artikelnummer: 134017
De Melker urinoir
Staaltype 304, mat geborsteld. Voorzien van afvoer met sifon, sifonkap en bevestigingsmateriaal. Afmetingen: 520 x 330 x 360 mm
(HxBxD) Artikelnummer: 551504
Oras urinoirspoeler opbouw
Infrarood batterijgestuurde urinoirspoeler met instelbare voorspoeling, instelbare spoeltijd, automatische instelbare cyclusspoeling,
24 uur na het laatste gebruik. Voorzien van spoelpijp. Artikelnummer: 6567

De Melker Sanitair levert ook rvs toiletten.
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Openbaar mindervaliden toilet
Mindervaliden éénhendel wastafelmengkraan
Voorzien van “soft-close” keramisch binnenwerk waardoor de kraan tijdens het sluiten nagenoeg geen waterslag veroorzaakt. Met
ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzer en lange hendel met knop van 190 mm. Voorsprong 150 mm. Uitvoering chroom.
Ook leverbaar met losse handdouche en/of lange hendel zonder knop. Artikelnummer: 9103-4000
Kantelbare spiegel
Afmetingen 600 x 450 mm. Artikelnummer: F41JPSN120
Opklapbare toiletbeugel
Voorsprong 600 mm. Artikelnummer: G01JCSW112
De Melker Sanitair levert ook in hoogte verstelbare wastafels.

Grootkeuken/restaurant/bedrijfskantine
Grootkeukenkraan
Presto ééngats grootkeukenmengkraan met draaibare uittrekbare uitloop met stopkraan, verchroomde standpijp met wandbevestiging,
handdouche en rvs veer. Artikelnummer: 70551
Infrarood wandmengkraan
Oras wandmengkraan met draaibare uitloop van 200 mm en geïntegreerde 6V-batterijvoeding. Met cyclusspoeling van 30
seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Inclusief keramische schijven, mechanische temperatuurregeling en volledige stop-optie.
Uitvoering chroom. Artikelnummer: 6179
Uitstortgootsteen
Rvs uitstortgootsteen type “Easy”. Rvs 304, mat geborsteld. Afmetingen 490 x 390 x 175 mm. Artikelnummer: 234004

Eénhendel wastafelmengkraan
Voorzien van “soft-close” keramisch binnenwerk waardoor de kraan tijdens het sluiten nagenoeg geen waterslag veroorzaakt.
Met ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzer en flexibele aansluitslangen 3/8”. Voorsprong 129 mm. Uitvoering chroom.
Artikelnummer: 8050-0010
Rvs wasgoot
Rvs wasgoot, type “Easy III”. Staaltype 304, mat geborsteld. Geschikt voor 3 personen. Afmetingen 1800 x 500 mm. (BxD). Voorzien
van spatplaat en wandconsolen. Met DN40 afvoer. Artikelnummer: 420180
Voetbediende kraan
Presto zelfsluitende voetbediende kraan, type SOL 509. Looptijd zo lang men op het membraan drukt, aansluitpijpjes 10 mm
doorsnede (horizontaal). Artikelnummer: 23100

Werkkasten
Uitstortgootsteen
Rvs uitstortgootsteen type “Easy”. Rvs 304, mat geborsteld. Afmetingen 490 x 390 x 175 mm. Artikelnummer: 234004
Infrarood wandmengkraan
Oras wandmengkraan met draaibare uitloop van 200 mm en geïntegreerde 6V-batterijvoeding. Met cyclusspoeling van 30
seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Inclusief keramische schijven, mechanische temperatuurregeling en volledige stop-optie.
Uitvoering chroom. Artikelnummer: 6179
Infrarood wastafelkraan
Oras infrarood gestuurde wastafelkraan. Voorsprong 120 mm. Aansluiting 230V. Gevoeligheid en nalooptijd te regelen.
Uitvoering chroom. Artikelnummer: 6100
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Polikliniek/artsenkamer
Wastafelkraan met lange hendel
Docmix éénhendelmengkraan. Wandmodel met vaste uitloop voorsprong 270 mm en lange hendel. Voorzien van afsluitbare
S-koppelingen en rozetten. Met waterhoeveelheidsbegrenzende perlator 6 liter per minuut. Uitvoering in chroom. Artikelnummer: 101.3
Kantelbare spiegel
Afmetingen 600 x 450 mm. Artikelnummer: F41JPSN120

Patiëntenkamer
Thermostatische douchemengkraan
Thermostatische en drukcompenserende “Safe touch” douchemengkraan. Door “Safe touch” techniek wordt het kraanhuis
niet heet. Voorzien van ingebouwde keerkleppen en temperatuurbegrenzing op 38°C. Uitvoering chroom. Aansluiting ½”.
Artikelnummer: 8210-1500
M-Check Shower
M-Check Shower tappuntbediening voor één douche. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule,
temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Wordt geleverd met De Melker infrarood bedieningsensor. Standaard voorzien
van een looptijd van 30 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15mm. Wordt
geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501201
Eenhendel wastafelkraan met losse handdouche
FMM 9000E éénhendel wastafelmengkraan. Voorzien van “soft-close” keramisch binnenwerk. Door “Soft-close” techniek veroorzaakt
deze kraan, tijdens het sluiten, nagenoeg geen waterslag. Voorzien van ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzer,
zelfsluitende handdouche met 150 cm slang en flexibele aansluitslangen 3/8”. Voorsprong 129 mm. Uitvoering chroom.
Artikelnummer: 8057-0010

Glijstangset
Mora Cera S1 glijstangset. Voorzien van handsproeier met 3 standen douche- en massagestraal en antikalk systeem. Doucheslang
“chroom” 175 cm. Artikelnummer: 130300.00
Douchezitje
De Melker douchezitje met nylon zitting 330 x 400 mm. zonder rugleuning en armsteunen. Exclusief wandbeugel. Artikelnummer:
G01JDSW102
Wandbeugel
De Melker wandbeugel recht. Buisdiameter 32 mm. Uitvoering wit. Lang 500 mm. Artikelnummer: G01JASW103
Wandbeugel
Wandbeugel met verticale greep 660 x 660 mm. Artikelnummer: G01JBLW120
Centraal thermostaatkraan Mora Mini
Centraal thermostaatkraan voor 1 tappunt. Inclusief aansluitset (flexibele slang en t-stuk) voor aansluiting op koudwatertoevoer.
Voorzien van ingebouwde keerkleppen en temperatuur blokkeerknop. Uitvoering chroom. Artikelnummer: 430100.00
Eénhendel wastafelmengkraan
Voorzien van “soft-close” keramisch binnenwerk waardoor de kraan tijdens het sluiten nagenoeg geen waterslag veroorzaakt. Voorzien
van ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzer en lange hendel van 175 mm. Voorsprong 129 mm. Uitvoering chroom. Ook
met losse handdouche of waste leverbaar. Artikelnummer: 8050-4010
M-Check Toilet infrarood
M-Check Toilet tappuntbediening met infrarood bedieningsensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde M-Check tappuntmodule
en magneetventiel met beluchter. Met een spoeling van 6 seconden. Montagehoogte minimaal 1½ meter boven het toilet. Wordt
geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501207
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Dubbele wandtapkraan met anal spray
Docmix dubbele tapkraan. Tapkraan met dubbele mechanische sluiting. Wandmodel. Voorzien van “anal spray” met PVC versterkte
slang. Anal spray is voorzien van geïntegreerde afsluiter. Uitvoering chroom. Houder voor de anal spray wordt meegeleverd.
Artikelnummer: 340.3
Dubbele wandtapkraan met bedpansproeier
Docmix dubbele tapkraan. Tapkraan met dubbele mechanische sluiting. Wandmodel. Voorzien van bedpansproeier met PVC
versterkte slang. Bedpansproeier is voorzien van geïntegreerde afsluiter. Uitvoering chroom. Houder voor de bedpansproeier wordt
meegeleverd. Artikelnummer: 345.3
Rvs spiegel
Rvs spiegel opbouw. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Voorzien van vandaal- en diefstalbestendig verdekt bevestigingsmateriaal door
middel van trespa montageplaat. Afmetingen 600 x 500 mm. Artikelnummer: DM.101010
Kantelbare spiegel
Afmetingen 600 x 450 mm. Artikelnummer: F41JPSN120

Pantry
Eénhendel keukenmengkraan
Voorzien van “soft-close” keramisch binnenwerk waardoor de kraan tijdens het sluiten nagenoeg geen waterslag veroorzaakt. Met
ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzer, draaibare uitloop en flexibele aansluitslangen ½”. Voorsprong 250 mm. Uitvoering
chroom. Hoogte 145 mm. Artikelnummer: 9100-6000

Operatiekamer
Rvs wasgoot
Rvs wastrog type Easy. Voorzien van spatplaat en 1½” afvoer. Wordt geleverd met muursteunen, afvoerplug en zeef. Afmetingen:
1200 x 600 x 150 mm. (l x b x d). Artikelnummer: 420120
Infrarood wandmengkraan
Oras wandmengkraan met draaibare uitloop van 200 mm en geïntegreerde 6V-batterijvoeding. Met cyclusspoeling van 30
seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Inclusief keramische schijven, mechanische temperatuurregeling en volledige stop-optie.
Uitvoering chroom. Artikelnummer: 6179
Wastafelkraan met lange hendel
Docmix éénhendelmengkraan. Wandmodel met vaste uitloop voorsprong 270 mm en lange hendel. Voorzien van afsluitbare
S-koppelingen en rozetten. Met waterhoeveelheidsbegrenzende perlator 6 liter per minuut. Uitvoering chroom. Artikelnummer: 101.3
Rvs spiegel
Rvs spiegel opbouw. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Voorzien van vandaal- en diefstalbestendig verdekt bevestigingsmateriaal door
middel van trespa montageplaat. Afmetingen 600 x 500 mm. Artikelnummer: DM.101010

Centrale sterilisatie
M-Check Basin infrarood
M-Check Basin tappuntbediening voor een wastafel met infrarood bedieningssensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 15 seconden en
een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal.
Artikelnummer: MC.501203
Wanduitloop
Presto verchroomde wanduitloop zwaar model, voorsprong 200 mm. met draadeind 50 mm voor wanddoorvoer. Aansluiting ½”.
Artikelnummer: 30315
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Uitloop
Presto draaibare wastafeluitloop voorzien van perlator. Hoogte 125 mm/sprong 140 mm. Aansluiting ½”. Artikelnummer: 30202
Eénhendel keukenmengkraan
Voorzien van “soft-close” keramisch binnenwerk waardoor de kraan tijdens het sluiten nagenoeg geen waterslag veroorzaakt. Met
ingebouwde doorstroom- en temperatuurbegrenzer, draaibare uitloop en flexibele aansluitslangen ½”. Voorsprong 250 mm. Uitvoering
chroom. Hoogte 145 mm. Artikelnummer: 9100-6000
Dubbele wandtapkraan met bedpan sproeier
Docmix dubbele tapkraan met dubbele mechanische sluiting. Wandmodel. Voorzien van bedpan sproeier met geïntegreerde afsluiter
en PVC versterkte slang. Uitvoering chroom. Inclusief houder voor de bedpan sproeier. Artikelnummer: 345.3
Rvs spiegel
Rvs spiegel opbouw. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Voorzien van vandaal- en diefstalbestendig verdekt bevestigingsmateriaal door
middel van trespa montageplaat. Afmetingen 600 x 500 mm. Artikelnummer: DM.101010

Technische ruimtes
M-Check Basin infrarood
M-Check Basin tappuntbediening voor een wastafel met infrarood bedieningssensor. Bestaande uit een voorgeprogrammeerde
M-Check tappuntmodule, temperatuurmeetpunt en magneetventiel met afsluiter. Met een looptijd van 15 seconden en een cyclusspoeling van 30 seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Aansluiting 15 mm. Inclusief bevestigingsmateriaal. Artikelnummer: MC.501203
Uitloop
Presto draaibare wastafeluitloop voorzien van perlator. Hoogte 125 mm/sprong 140 mm. Aansluiting ½”. Artikelnummer: 30202
Rvs wasgoot
Rvs wastrog type Easy. Voorzien van spatplaat en 1 ½” afvoer. Wordt geleverd met muursteunen, afvoerplug en zeef. Afmetingen:
1200 x 600 x 150 mm. (l x b x d). Artikelnummer: 420120

Rvs spiegel
Rvs spiegel opbouw. Rvs 304, hoogglans gepolijst. Voorzien van vandaal- en diefstalbestendig verdekt bevestigingsmateriaal door
middel van trespa montageplaat. Afmetingen 600 x 500 mm. Artikelnummer: DM.101010
Uitstortgootsteen
Rvs uitstortgootsteen type “Easy”. Rvs 304, mat geborsteld. Afmetingen 490 x 390 x 175 mm. Artikelnummer: 234004
Infrarood wandmengkraan
Oras wandmengkraan met draaibare uitloop van 200 mm en geïntegreerde 6V-batterijvoeding. Met cyclusspoeling van 30
seconden, 72 uur na het laatste gebruik. Inclusief keramische schijven, mechanische temperatuurregeling en volledige stop-optie.
Uitvoering chroom. Artikelnummer: 6179
Nood- en oogdouche
De Melker nood/oogdouche combinatie voor wandmontage. Nooddouche met trekstang bediende kogelafsluiter. Oogdouche
met 2 sproeikoppen, rubber beschermkappen en push handle. Uitvoering rood gecoat. De ¾” inlaat zit zowel aan de boven- als
onderzijde van de combinatie. Artikelnummer: DMNO.001-002
Centraal thermostaat
De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-15S t.b.v. De Melker nooddouches. Voorzien van thermostatisch patroon, maximum
mengtemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde
gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en uitlaat 1” buitendraad. Capaciteit 15 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende systemen 19
tappunten. (Uitgaande van 6 l/min per tappunt). Temperatuur instelbereik van 10°C tot 50°C. Minimale afname voor een optimale
mengregeling: 3 l/min. Deze thermostatische mengventiel sluit niet af bij het wegvallen van de warm watertoevoer. Als de koud water
druk wegvalt, sluit heet automatisch ook af. Artikelnummer: DCM15S
Kindersanitair ook leverbaar
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EXTRA INFORMATIE
Bij het productoverzicht van Concept Zorg heeft u een eerste indruk gehad van eventuele benodigdheden voor uw zorginstelling. Natuurlijk komt er nog
meer bij kijken. We geven u vast inzicht in enkele cure & care oplossingen die we in onze producten verwerkt hebben en welke andere ruimtes we van
sanitairtechniek kunnen voorzien. Graag voorzien we u van een advies op maat waarbij we vanzelfsprekend rekening houden met de geldende eisen
voor uw locatie.

Care
Mensen zijn bewuster met hun gezondheid bezig en worden steeds kritischer als het gaat om zorg en welzijn. De transparantie in het zorgaanbod helpt
patiënten beter hun weg te vinden naar de juiste zorg. De vergrijzing vraagt bovendien om meer capaciteit in verpleging en thuiszorg. Om de efficiëntie
op het gebied van care te bevorderen en de toenemende zorgvraag tegemoet te komen, adviseren we u graag over sanitaire oplossingen voor
verpleging en verzorging, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan:
Veiligheid: producten die zich naast legionellapreventie en desinfectie richten op een veilige leefruimte. Temperatuurbegrenzing op douches en kranen
voorkomt verbranding door heet water. Wandbeugels en douchezitjes verkleinen de kans op een valpartij in een doucheruimte.
● Hygiëne: non-touch producten voorzien van antibacteriële coating op beugels bieden risicogroepen zoals senioren meer zekerheid.
● Bedieningsgemak: voor senioren, mindervaliden of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
● Kosten: prijs/kwaliteit verhouding, weinig onderhoud en lage prijs.
●

Naast de producten in Concept Zorg vindt u in ons assortiment ook oplossingen voor ruimtes zoals:
● Kinderafdeling/kinderopvang: ruim aanbod in veilig kindersanitair.
● Ruimte voor paramedici: sanitair voor behandelruimtes.
● Badkamer en toilet aanleunwoning: sanitaire oplossingen voor senioren met redelijke mobiliteit.

Cure
De behoefte van de individuele patiënt komt steeds meer centraal te staan. Niet voor niets wordt er steeds meer gesproken over klanten of cliënten. Zorg
gaat verder dan het behandelen van medische klachten. Het gaat om het vinden van passende en kwalitatieve zorg. Bredere behandelplannen en
aandacht voor preventie en optimaal herstel. Nieuwe technologieën bieden hierbij kansen. Om de efficiëntie op het gebied van cure te bevorderen en
de individuele zorgvraag tegemoet te komen, adviseren we u graag over sanitaire oplossingen voor ziekenhuizen, medische specialisten en geestelijke
gezondheidszorg. Denk hierbij aan:
Veiligheid: waar veel behandelingen worden uitgevoerd en patiënten herstellen, staat desinfectie op één. Daarnaast zijn oplossingen als douchezitjes
voor tijdelijke beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld na een operatie, van groot belang.
● Hygiëne: non-touch producten met antibacteriële coating op beugels verlagen het risico op verspreiding van schadelijke bacteriën.
● Bedieningsgemak: producten die patiënten tijdens hun behandeling of herstel maximaal gemak bieden.
● Kosten: prijs/kwaliteit verhouding, weinig onderhoud en lage prijs.
●

Naast de producten in Concept Zorg vindt u in ons assortiment ook oplossingen voor ruimtes zoals:
Laboratorium: diverse laboratoriumkranen en nood- en oogdouches.
● Kinderafdeling/kinderopvang: ruim aanbod in veilig kindersanitair.
● Ruimte voor paramedici: sanitair voor behandelruimtes.
●

Meer weten
Wilt u meer weten over oplossingen voor uw zorgaccomodatie? Neem gerust contact op met onze adviseurs: 0318-524800 of info.sanitair@melker.nl.
We helpen u graag verder.
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Nederland:
De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

België:
De Melker Belgium n.v.
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-’t Goor

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 50 35

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

info@melker.be
www.melker.be
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