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SYSTEEM G
HET ANTWOORD OP DE ZORGEN VAN DE SECTOR

Systeem G wordt toegepast in de rust- en verzorgingsinstellingen volgens de filosofie van
 Automatic Industries en Girbau: 
Een oplossing scheppen voor de wasserij, specifiek voor elke sector. Het systeem G gebruikt producten en 
diensten aangepast aan de rusthuizen zodat hun keus perfect aan uw behoeften beantwoordt.

IS EEN WASHOK TER PLAATSE NODIG?

Een goede dienst van wassen geeft een indruk van zuiverheid en 
hygiëne die de familie van inwonenden omtrent hun welzijn verzekert. 
De wasserij is essentieel om de gezondheid van de residenten te 
behouden.

Het linnen ter plaaste wassen geeft:
-een hygiënische controle van het linnen met verzekering van ontsmetting die elke besmetting tussen het 
kuisen en het hergebruik vermijdt.
-de laagste kosten door een controle van het budget van de wasserij evenals van de andere kosten van de 
uitbating.
-het verminderen van verlies en schade als gevolg van verplaatsing. 

“De controle van het linnen is essentieel voor ons. We hebben de schade aan het 
linnen van de inwoners door een buitenhuis transport kunnen verminderen, de controle  
van de aanpassing van de hygiëne van onze voorraad aan onze hygiënische zorgen is 
in onze handen”



In deze huizen zijn het persoonlijk linnen en het 
bedlinnen hoogst belangrijk voor de inwoners. Ze 
verpersoonlijken voor de buitenwereld en hun familie 
wat ze in het verleden waren.

Beantwoordt mijn wasserij aan de 
eisen van de behandeling van linnen 
in rust en verzorgingshuizen?

De wasserij moet dus volledig beantwoorden aan de zorgen van hygiëne 
van deze huizen:
-Linnen zonder vlekken en onaangename geur, en linnen zonder 
ziekteverwekkende micro-organismes om het overbrengen van alle 
besmetting te vermijden.
-Kleren zonder resten van wasmiddelen die doorlig wonden kunnen 
veroorzaken.
-Propere kleren en textiel die een gevoel van welzijn geven
-Meer delicaat, de kleren van de residenten eisen een zelfde hygiënische 
behandeling als het linnen van de residentie.

De besmetting door microben is naast de hygiëne belangrijk. 
Nosocomiale besmettingen in rust en zorghuizen zijn een ware 
bedreiging. Een aangepaste behandeling van het linnen vermindert het 
risico van besmetting.

“Elk probleem omtrent het linnen, zoals vlekken, geur en 
verlies kan onenigheden brengen met de klanten en hun 
familie. De hoedanigheid van het linnen is essentieel voor 
het beeld van de instelling”

De kwaliteit van de wasserij heeft onmiddellijke invloed op het gemak en 
vooral de gezondheid van de residenten.



Het idee van de wasserij die de opstapeling van vuile en propere was scheidt en de cyclus van het linnen en 
zijn behandeling vergemakkelijkt verbetert het dagelijks werk en schept een meer afdoende, hygiënische en 
winstopbrengende wasserij.

Het in werk stellen van het project: Een essentieel element: de vermindering van het gevaar 
van ontsmetting

Automatic Industries bestudeert uw wasseij om:

-De doeltreffendheid van de productie te verbeteren met 
minder personneel
-Aan de kwaliteitseisen en diensten van de R.V.H. te 
beantwoorden
-De beste keus te maken voor investering en  
bedrijfskosten

Hoe kan een goed bedacht project de hygiëne van het linnen verbeteren?

De beste uitrusting voldoet niet. Een goede te werk stelling moet rekening houden met de regels van de sector en zorgen dat de verdeling van de 
uitrusting een maximale afdoenbaarheid geeft zonder het risico van besmetting.

De volgende tekeningen tonen aan hoe een washok kan aangepast worden aan de eisen van de 
rusthuizen met een zelfde uitrusting.

■ Vuil linnen en niet gesloten zakken (risico van besmetting door 
de lucht).
■ Plaatsen voor drogen en strijken nabij vuil linnen.
■ Stock proper linnen niet gescheiden.
■Ingaan en uitgaan van linnen langs de zelfe toegang

VOORDIEN

■ Vuil linnen in gestolen zakken met een kleurherkenning volgens het risico 
van besmetting en het soort linnen.
■ Scheiding van vuile en propere zones om een gekruiste besmetting te 
mijden.
■ Ingang en uitgang van personeel en linnen gescheiden.
■ Vloed van het linnen bepaald.
■ Transportwagentjes eigen aan elke zone.

LATER



Transport van proper linnen
Transport wagens die een classificatie van het textiel 
toelaten voor afdoende levering.

VERZAMELING EN SORTEREN
Transport wagens met kleurcodes die 
kunnen gesloten worden laten toe het linnen 
te sorteren gebeurt tijdens de verzameling, 
en versnelt zo het kruisproces.

STRIJKEN
De Girbau kalanders hebben het systeem 
“autospeed” dat automatisch de snelheid van de 
strijk aanpast aan de vochtigheid van het linnen, de 
wegwerking van micro-organismes verzekerend, 
evenals de hoedanigheid van de afwerking, het 
strijken wordt vervolledigd door een strijktafel voor 
persoonlijk wasgoed.

DROGEN
Het drogen vervolledigt de cyclus van 
ontsmetting begonnen met het wassen, 
de Girbau drogers controleren vooral de 
temperatuur, ze drogen alle textiel, zelfs de 
meer delicate.

WASSEN
De Girbau wasmachines hebben programmas speciaal 
ontworpen voor de R.V.H., het “aquamixer”systeem verze-
kert de juistheid van de temperatuur van het bad voor een 
optimale ontsmetting zonder het linnen te beschadigen, 
het “aquafall” systeem verbetert de spoeling door het 
wegnemen van detergent en oxidemiddelen. Programme-
ring en gebruik zijn zeer gemakkelijk.

EEN UITRUSTING AANGEPAST AAN ELKE BEHANDELING VAN HET LINNEN

SYSTEEM G



SYSTEME G  KITS
G 30 van 30 tot 50 bedden / Productie: 13 kg/uur /oppervlakte op de grond: 48 m2
1 HS-6013 wasmachine, 1 ED-260 droger, 1 SEDS/C strijktafel
Andere elementen TTB1 tafel, ETDB-2 schrank, B-80 wagen, Selectie wagen

G 60 van 60 tot 90 bedden / Productie: 26 kg/uur / oppervlakte op de grond: 48 m2
2 HS-6013 wasmachines, 1 ED-340 droger 1 PB-3215 kalander 1, SEDS/C strijktafel
Andere elementen: TTB1tafel, ETDB-2 schrank, B-80 wagen, Selectie wagen

G 100van 100 tot 145 bedden/ Productie: 48 kg/uur / oppervlakte op de grond: 70 m2
1 HS-6023 wasmachine, 2 HS-6013 wasmachines 1 ED-460 droger, 1 PB-3221 kalander,1 SEDS/C strijktafel
Andere elementen: TTB1 tafel, ETDB-2 schrank, B-80 wagen, Selectie wagen

G SYSTEM 150 Centres of 150 to 220 beds / Productie: 72 kg/uur, oppervlakte op de grond: 88 m2
1 HS-6040 wasmachine, 1 HS-6023 wasmachines, 1 HS-6013 wasmachine 2 ED-460droger 1 PB-5121 kalander 1 S/AAR DSH strijktafel
Andere elementen: TTB1 tafel, ETDB-2 schrank, B-80 wagen, Selectie wagen

HS-6013 ED-260 SEDS/C

HS-6013 HS-6013 ED-340 PB-3215 SEDS/C

HS-6013 HS-6013 ED-460HS-6023 PB-3221 SEDS/C

HS-6040 HS-6023 HS-6013 ED-460 ED-460 PB-5121 S/AAR DSH



WAAROM AUTOMATIC INDUSTRIES EN GIRBAU ?
Waarom betrouwen hebben in ons voor uw washok ?

■ Meer dan 50 jaren ervaring als bouwer en verdeler van uitrustingselementen voor wasserijen.

■ Een uitgebreide reeks om op juiste wizje al uw behoeften te beantwoorden.

■  Een uirusting die water, energie en wasmiddelen spaart voordelig voor uw washok en met inzicht op 
leefmilieu.

■  Een ononderbroken investering in onderzoek en ontwikkeling die een uitrusting verzekeren aan de top 
van de technologie.

■ Een technisch bekwame en afdoende verzekering.

“Het is noodzakelijk een vlugge technische hulp te bekomen. Onze voorraad is 
beperkt en we kunnen niet meerdere dagen blijven met buiten gebruik materiaal, we 
moeten een leverancier kiezen die ons de nodige technische hulp levert”.

EEN AFDOENDE EN VLUGGE TECHNISCHE DIENST
Automatic Industries en Girbau hebben een technische dienst die vlug en afdoend aan al 
uw technische probleem beantwoordt.

Automatic Industries en Girbau geven aan al onze klanten een dienst die raad geeft en al uw 
vragen omtrent voorvallen en het behandelen van het linnen beantwoordt. We kunnen u raad 
geven om een maximale hygiëne van het linnen te verzekeren door de te volgen methoden, 
plannen en procedures te bepalen.

WE BEANTWOORDEN AL UW VRAGEN AAN DE LIJN

VORMING VAN HET PERSONEEL
De doeltreffendheid van de wasserij hangt af van de vorming van het personeel.

We wormen uw personeel:
- voor het gebruik en het onderhoud van de uitrusting.
- voor de behandeling en het werkproces die een arbeid en optimale hygiëne verzekeren.



THE GUARANTEE OF A WORLD LEADER

VRAAG GRATIS EEN ANALYSE 
VAN UW WASSERIJ:

www.automatic-industries.com
info@automatic-industries.com

Girbau: waardevolle ontwerper
Girbau is een familiebedrijf dat zich uitgebreid heeft tot een van de meest voorname internationale groepen van 
bouw voor de uitrusting van alle soorten wasserijen, welk ook hun afmeting en hun sector.
4 productiecentra in Spanje en Frankrijk zijn geschoold in verschillende producten om het hele industriële proces 
van het wassen van het linnen te dekken. Daarbij zijn twee divisies gevormd om de persoonlijke behoeften van 
de klanten te beantwoorden: de commerciële divisie voor kleine en gemiddelde wasseijen en de grote industriële 
divisie voor de wasserijen van grote productie. Sinds het begin steunde de filosofie van Girbau op de nabijheid 
van de klant. Sinds 1989, vervolgt ze een ononderbroken internationale uitbreiding. 
Girbau rekent vooral op zijn 9 dochtermaatschappijen in de wereld en een commercieel en technisch netwerk 
over meer dan 90 landen. 

Automatic Industries, actief in de uitrusting van wasserijen, brengt zijn ervaring in de locale markt 
volgens een zelfe filosofie:
-Op weinig afstanf van de klant om hem een oplossing te brengen voor zijn persoonlijke behoeften.
-Zonder verplichting een analyse vragen van uw behoeften.
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Maria Henriettalei 33, B-2660 Hoboken
Tél. +32 (0)3 825 44 27
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