Excellent Systems
Drempelsysteem

Excellent Systems is een modulair drempelsysteem
dat zeer gemakkelijk herbruikbaar is en in elke situatie
toegepast kan worden.
Een duurzame
uurzame drempeloplossing voor mindervalide
bewoners.
ners.

Excellent Systems biedt een complete drempeloplossing voor alle denkbare
situaties om woningen en appartementen toegankelijk te maken.
Voordelen Excellent Systeems

CYMEQ Healthcare levert als enige in Nederland een uniek

 Direct leverbaar!

drempelsysteem dat gemakkelijk te monteren, demonteren en

 Herbruikbaar voor 95% (kosten = investering)

uit losse delen die in elkaar te klikken zijn als een soort Lego. Het

 In elke situatie ter plekke passend te monteren

materiaal is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat het ook

 Toepasbaar in binnen- en buitensituaties

beperkt zicht.

 Geluiddempend

hergebruiken is. Het Excellent Systems drempelsysteem bestaat

mogelijk is om een aanloopstrook te markeren voor mensen met

Naar gelang de situatie kan er gebruik worden gemaakt van twee

 Slipvast

verschillende hellingshoeken (1:6,7 – 1:13,3). Door de

 Schoon & Veilig

hellingtegels op maat af te zagen wordt de drempel zonder enig

 Makkelijk reinigbaar

de standaard rechte hellingen zijn er ook hoekhellingen waarmee

 Waterafvoerend

een helling schuin genomen kan worden. Hierdoor is het niet

 Schuin aflopende zijkanten mogelijk

drempeloplossingen vaak het geval is. Dit biedt rolstoelgebruikers

 Niet diefstalgevoelig

extra bewegingsvrijheid en is bovendien veiliger, omdat gebruikers

niveauverschil tegen een bestaande huisdrempel aangelegd. Naast

nodig om loodrecht op een helling aan te sturen, zoals bij andere

niet aan de zijkanten van de drempeloplossing af kunnen vallen.

SUPER STERK
(18.000 KG / M²)

Met Excellent Systems kunnen hele galerijen en balkons worden aangepast.

Complete galerij- en balkonverhogingen
Excellent Systems is de perfecte oplossing om grote
drempeloplossingen op balkons of galerijen te plaatsen. Met
vlonders kunt u de gehele vloer van balkons en galerijen
verhogen en zo begaanbaar maken voor onder andere
rolstoelgebruikers.

Betonnen en houten constructies zijn vaak te duur en zwaar om te
kunnen worden toegepast. Een vlonder van Excellent Systems van
16,2 centimeter hoog weegt slechts 25 kilo per vierkante meter.
Door de snelle afvoer van regenwater is Excellent Systems
uitstekend bruikbaar op balkons, galerijen of natte ruimtes.
Onder de tegels door kan het water gewoon wegstromen naar
de bestaande afvoer. Bovendien is het systeem dankzij flexibele
tegels bestand tegen grote temperatuurverschillen, zonder bol
te gaan staan of de muren te beschadigen.

Balustradeverhoging
Naast de vloeroplossingen biedt CYMEQ Healthcare ook
mogelijkheden om de balustrade te verhogen zonder deze te
beschadigen. De verhoging wordt bevestigd met klemmen en
kan eenvoudig en zonder sporen weer worden verwijderd. De
balustradeverhoging is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en
roest dus niet.

De voordelen

Herinzetbaar

Schoon & Veilig

Een kostenbesparende investering

Brandvertragend en 100% gifvrij

Na demontage is 95% van het materiaal direct weer te

Het materiaal is gemaakt van 100% gif- en PVC-vrij kunststof

gebruiken in een nieuw te leggen oplossing. Door de

en zelfs goedgekeurd voor gebruik bij voedingsmiddelen en

hoge slijtvastheid en kleurechtheid is het na jaren gebruik

dranken. Daarnaast is Excellent Systems brandvertragend

nauwelijks van nieuw te onderscheiden. Dit maakt Excellent

en komen er bij brand geen giftige stoffen vrij.

Systems een uitstekende, duurzame investering.

Geluiddempend

Makkelijk reinigbaar

Zeer lage geluidsvoortplanting

Een kind kan de was doen

In tegenstelling tot een metalen drempeloplossing

De drempeloplossing is zeer gemakkelijk te reinigen

produceert Excellent Systems nauwelijks geluid. Dit komt

met alledaagse schoonmaakmiddelen. Het kan worden

omdat het materiaal een lage geluidsvoortplanting heeft,

gestofzuigd en gedweild, maar is ook bestand tegen

veel lager dan hout of metaal.

professionele dweil- en boenmachines. Voor dagelijks
schoonmaakonderhoud is een bezem meer dan voldoende.

Waterafvoerend

Slipvast

Regenwater wordt snel afgevoerd

Onder alle weersomstandigheden

De open constructie zorgt ervoor dat water ongehinderd kan

De stroefheid van de vloeren en hellingen zijn uitgebreid

wegstromen naar de bestaande waterafvoer. De openingen

getest en voldoen ruimschoots aan de Europese normen.

in het materiaal zijn groot genoeg voor een snelle afvoer

In tegenstelling tot metalen drempelhulpen is Excellent

van regenwater, maar toch klein genoeg om het oppervlak

Systems ook in winterse omstandigheden en zelfs bij ijzel

goed beloopbaar te houden met naaldhakken.

goed begaanbaar.

Cymeq Healthcare levert aan diverse
dealerbedrijven en gemeenten.

Meer info? Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op!

T: 010-2420913
E: info@cymeq.nl
www.cymeq.nl

