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Funktionelt og hygiejnisk design er vores styrke i forarbejdningen af rust-
fri tråd og rundstål. Kombinationen af nytænkning, 3D bukket rundstål og 
en unik samlingsmetode tilgodeser de høje hygiejnekrav. 

Standardprogrammet omfatter:

NTF kommer med uforbindende indretningsforslag der sikrer optimalt 
flow og indretning.
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Hygiejne og inventar

•
•

•
•

Indretning af hygiejnesluser og omklædningsfaciliteter.
Ophængning og tørring af arbejdsbeklædning, herunder kitler, 
forklæder, hjelme, handsker, sko, støvler m.m.
Til affald/papir er der kurve i forskellige størrelser samt sækkestativer.
Løsninger til ophæng af andre redskaber såsom slanger, koste, børster 
etc.
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Effektiv tørring af sko, støvler og handsker baseret på luftcirkulation. En 
indbygget ventilator sikrer konstant luftcirkulation, hvor stativet er pla-
ceret. Stativerne er fremstillet i kraftige profilrør og rundstål, og konstruk-
tionen lever op til kravene for HACCP-certificering.

•   Komplet opbygget i rustfri stål AISI 304
•   Håndværksmæssig høj kvalitet
•   Op til 40 par sko/støvler eller 60 par handsker på kun 0,9 m2
•   Vedligeholdelsesfrit
•   Energibesparende
•   Robust, holdbar og effektiv

Alle luftstativer såvel som alle øvrige stativer i NTF-hygiejneprogrammet 
kan fremstilles som kombinerede løsninger. 

Tørrestativerne leveres klar til brug. 
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Luftstativer



4

vv

NTF´s standardprogram af lagervarer omfatter:

•   Knagerækker til tøj, hjelme, høreværn m.v.
•   Bøjler og garderober til tøj og forklæder
•   Holdere og stativer til ophængning af sko, støvler og handsker 
•   Holdere til ophængning af arbejdsredskaber
•   Slangeholdere
•   Papirkurve
•   Affaldskurve
•   Sækkestativer

Standardprogrammet
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Vi samarbejder med Europas førende leverandører af beslægtede produk-
ter til komplet indretning af hygiejnesluser. Ved køb af en totalløsning 
igennem NTF sikres helheden og trygheden i projektet til en konkurrence-
dygtig pris. NTF kommer med uforbindende indretningsforslag, der sikrer 
optimalt flow og indretning.  
   

Hygiejnesluser
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Komplette indretninger

NTF arbejder målbevidst på at omsætte sin erfaring og ekspertise inden 
for hygiejnisk design til brugervenlige løsninger, der tilgodeser netop 
dine behov og krav. Vi er behjælpelige med tilpasninger til eksisterende 
pladsforhold, såvel som nyopførelser.

•   Kompetent sparring i hele beslutningsprocessen
•   Tegningslayout
•   Sikkerhed for kvalitet og funktion
•   EU-standarder for hygiejne og rengøringsvenlighed
•   Fleksible og brugervenlige løsninger
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