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De Verde producten van Weska hebben naast een groen uiterlijk
ook echt een groen karakter. Numatic is ISO 14001 gecertificeerd
en neemt constant alle processen onder de loep om te kijken waar
milieurvriendelijker geproduceerd kan worden. Het kunstof van
de werkwagens en stofzuigers is recyclebaar en de metalen zijn
eenvoudig te scheiden.

Weska signaleert een toenemende trend in de vraag naar milieuvriendelijke producten en manieren om CO2 uitstoot te reduceren.
Onderdeel van het Verde leveringsprogramma is dat producten
die niet meer kunnen worden gebruikt worden teruggenomen door
Numatic en op verantwoorde wijze worden gedemonteerd en waar
mogelijk worden gerecycled.

Het groene gezicht van Numatic
Als ‘De winst voor duurzaamheid’ de pay-off onder je logo is, zul je
dat wel waar moeten maken. Numatic International is vanaf 2001
actief bezig om alle processen binnen de fabriek in Engeland en
bij haar dochterorganisaties in Nederland, Duitsland, Zwitserland,
Frankrijk en Zuid-Afrika tegen het licht houden en te handelen naar
het ‘MVO’ gedachtengoed.
Numatic International neemt haar verantwoordelijkheid als producent zeer serieus. Op diverse fronten maakt Numatic keuzes
voor duurzame en milieuvriendelijke processen en verpakkingen.
Wetgeving is slechts een eerste stap in het streven naar een beter
milieu. Daarnaast stelt Numatic alles in het werk om:
- De impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te analyseren.
- Jaarlijks milieutargets vast te stellen en te evalueren.
- Haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu naar iedereen binnen de organisatie te communiceren
- Te voldoen aan de internationale regels van RoSH1.
In de praktijk betekent dit het afschaffen van schadelijke materialen als verfpigmenten, voorbehandelingsmiddelen voor staal,
verfthermometers, grondstoffen voor mallen, batterijen, kabels
en chroom.

De grootste voordelen zijn te halen op het gebied van afvalverwerking, verpakkingen, energieverbruik en waterverbruik. Dit kan zijn
tijdens het productieproces maar ook op de buitenterreinen en in
fabriekshallen.
In het beleid van Numatic is opgenomen dat de organisatie een
voorkeur heeft voor leveranciers en afnemers die in hun organisatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot een kernactiviteit
benoemen.
Binnen Numatic is een grote stuurgroep aangewezen, met personen uit diverse bedrijfssegmenten, die zich bezighouden met
milieumanagement. Numatic heeft een proactieve houding in de
deelname van ICER en ICMMA2.
Numatic International Ltd. is ISO14001 gecertificeerd sinds juni
2001 en ISO9001 gecertificeerd sinds januari 2004.
Een voorbeeld van het doorvoeren van duurzaamheid door de
gehele organisatie is de ProVac stofzuiger. Bij de ontwikkeling van
deze stofzuiger zijn niet alleen het productieproces en de werkomstandigheden onder de loep genomen, de stofzuiger zelf is
ook bijzonder milieuvriendelijk door toepassing van het AutoSave
systeem. Bij Numatic noemen we dat ‘ondernemen met het oog op
de toekomst’.
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RoSH, Restriction of Selective Hazardous Substances
- cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom. polybroom
bifenyl (PBB) en polybroom bifenyl ethers (PBDE).
ICER = International Council for Electronic Equipment
Recycling ICMMA = International Cleaning Machine
Manufacturers Association

www.weska.nl
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Verde Combo

Verde Grande
De Grande is een grote professionele werkwagen met zeer
veel bergruimte. De standaarduitvoering bestaat uit een
basisunit van structofoam, twee grote trays en twee 10 liter
emmers. De werkwagen wordt standaard uitgevoerd met
Nutex coating. De vuilverzamelunit is geschikt voor 120 liter
of twee keer 70 liter afvalzakken.

De Combo is een zeer compact, en professioneel
mopsysteem met twee compartimenten. Dankzij
de unieke bolvormige scheidingswand heeft het
schoonwatercompartiment maar liefst 18 liter inhoud en het
vuilwatercompartiment 12 liter.
De schoon- en vuilwater verhouding van 60-40 heeft in
de praktijk reeds bewezen bijzonder handig te zijn, zodat
u grotere oppervlakken kunt schoonmaken voordat u de
emmer moet legen en hervullen. Als de ruimte beperkt
is, kan de scheidingswand worden omgedraaid en de
universele mop-pers laag worden opgehangen, waardoor
het systeem extra compact wordt. Als u een 30 liter emmer
nodig heeft, kunt u de bolvormige scheidingswand eenvoudig
uitnemen.

De grande wordt standaard geleverd met een mopkit
bestaande uit twee 17 liter emmers en een pers die geschikt
is voor zowel Kentucky- als vlakmoppen.
Verde Grande Micro
Door de modulaire
opbouw van de
werkwagens zijn er
diverse opties mogelijk
zoals bijvoorbeeld
deze uitvoering als
microvezelwagen.
Een zeer uitgebreid
assortiment accessoires
maken praktisch allles
mogelijk.

De universele mop-pers is geschikt voor de diverse
Kentucky- en vlakmoppen en levert in beide gevallen
geweldige prestaties.
De Combo mop-emmer is gemaakt van structofoam en de
robuuste betrouwbaarheid spreekt voor zich. De emmer
rolt op 75mm grote, niet-strepende zwenkwieltjes, die alle
bewegingsvrijheid bieden.

Verde Compacto
Als mopwerkzaamheden geen vereiste vormen, biedt deze
compacte werkwagen optimale bergruimte voor een efficiënt
interieuronderhoud in kantoren en andere accommodaties.
Het onderstel is gemaakt van het unieke, oersterke materiaal
structofoam, dat rijdt op vier niet-strepende zwenkwielen
van 75mm en is voorzien van draaiende stootwielen op de
randen. Het bovenstel heeft een buizenframe met Nutex
coating, twee grote, diepe trays en twee 10 liter emmers in
twee verschillende kleuren.
De Compacto is uitgevoerd met een grote afvalunit met 120
liter inhoud, waarin afvalzakken passen met afmetingen 700
x 1100mm. Door toepassing van het scheidingscompartiment
kunnen ook twee 70 liter afvalzakken worden geplaatst
waardoor u makkellijk op de werkvloer al het afval kunt
scheiden.

Verde Aspira
De Verde Asprira is gebaseerd op de energiezuinige PVR200A van Numatic. De Aspira is uitgevoerd met AutoSavetechnologie waardoor de stofzuiger bij inschakeling telkens
in de lage wattage stand (600W) start. Door op de HiPower knop te drukken kan het vermogen tijdelijk worden
omgeschakeld naar 1200 Watt.
De stofzuiger wordt geleverd met de uitgebreide
accessoirekit A1 met onder andere RVS buizen, combizuigmond, plumeau, meubelborstel en spleetzuiger.
De stofzuigers van Numatic werken met Hepaflo-stofzakken
die zorgen voor een zeer goede filtratie en bovendien zeer
stevig zijn. De capaciteit van de PVR 200A is maar liefst
9 liter (stofzak Hepaflo 1CH).

