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reinigingssystemen industriële wassystemen componenten afwateringpersoonlijke hygiëne



productie verkoop service totaaloplossingenontwikkeling

Profiteer van onze kennis

Elpress is dé toonaangevende specialist op het gebied van industriële hygiëne. Onze focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte systemen die op vakkundige wijze 

geïntegreerd worden in uw bedrijfsproces. Door processen te vereenvoudigen en kennis te 

delen, kunnen wij met een compleet productenpakket waarde toevoegen aan uw bedrijf. 

Profiteer van onze kennis en laat u adviseren door onze specialisten.



Persoonlijke hygiëne

E�ciënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in 

een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is.

Of het nu gaat om een wasbak, schortenreiniger of een compleet ingebouwde 

hygiënesluis, dankzij ons complete assortiment biedt Elpress u een oplossing 

voor elke uitdaging. In eigen beheer geproduceerde systemen met een Elpress 

karakter; functioneel, hoogwaardig en hygiënisch ontworpen.

Reinigingssystemen

Reinigen behoeft steeds meer specialisme waarbij kennis en ervaring de doorslag 

geven. Deze twee essentiële elementen zijn bij Elpress ruimschoots geborgd. Wij 

verzorgen een uitgebalanceerd productgamma voor het reinigen, schuimen of 

desinfecteren van uw bedrijfs- en productieruimtes. Onze reinigingssystemen zijn 

wereldwijd verspreid én bewezen.

Industriële wassystemen

Met onze industriële wassystemen reinigt u ladingdragers zoals, kratten,

pallets of boxen. Onze systemen zijn zuinig met water, energie en reinigings- 

middelen. Dit betekend e�ciënt omgaan met kosten en milieu.  

Componenten

Bij het aanbieden van totaaloplossingen horen vanzelfsprekend ook onderdelen

en randapparatuur. Of het nu gaat om een hogedrukpistool, sproeinozzles of om

opberg- en kledingkasten, dankzij ons complete assortiment biedt Elpress u een

oplossing voor elke uitdaging op het gebied van componenten en vervangende

onderdelen. 

Afwatering

Elpress putten en goten zijn van hoogwaarde en bewezen kwaliteit. De ronde 

vormen en gladde afwerking zorgen ervoor dat het water en vuil zonder storin-

gen worden afgevoerd. Indien er een hoge concentratie vuil aanwezig is, zorgen 

de vuilfilters ervoor dat de putten niet verstopt raken. 

Productgroepen
one stop shopping
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“To be the first choice for hygienic products, by developing leading 

solutions and providing added value while spreading our knowledge 

and passion for hygiene”
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Voorwaarden

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd of op een andere manier 

aanschouwelijk worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Elpress BV. De informatie 

in deze brochure is met zorg samengesteld, echter kunnen hieraan geen rechten ontleend  

worden. Artikelen, details en kleurschakeringen van de getoonde a�eeldingen kunnen afwijken 

van de werkelijke producten.

Voor de meeste actuele informatie kijkt u op onze website:

www.elpress.com



Persoonlijke hygiëne 
handenreiniging en -desinfectie

HDT-WM
chemiedispenser met 
toegangscontrole

HD-WM
chemiedispenser 

HDT
chemiedispenser met 
toegangscontrole

Wasgoot EWG-3
met optionele zeepdispensers

Wasgoot EWG-2S-TAP
met sensorbediening en 
ingebouwde handendroger

Dubbele wasgoot EWG-3-D
met sensor- of
kniebediening

Dyson Airbladetm

in de kleuren grijs en wit

Wasbak EWG-1
met sensor- of
kniebediening

Wasbak EWG-1-Deluxe
met sensor- of
kniebediening

Dubbele wasgoot EWG-3-D
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HDT-WM 

chemiedispenser met  

toegangscontrole

Wasbak EWG-1S

Wasgoot EWG-2S 

met optionele zeepdispensers  

en Dyson Airbladetm

Wasgoot EWG-4S-D 

met optionele zeepdispenser

HDT 

chemiedispenser met  

toegangscontrole

EWG-2S-TAP 

handen wassen 

en  drogen

Wasgoot EWG-4S 

met optionele zeepdispensers

HDT 

chemiedispenser met  

toegangscontrole

Praktijkvoorbeelden
handenreiniging en -desinfectie

Passie voor Hygiëne

HACCP International 

gecertificeerde producten.
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Persoonlijke hygiëne 
zolenreiniging en -desinfectie

DZD
zolendesinfectie

DZSW 
zolen- en schachtenreiniging

DZW
zolenreiniging

EDLW
zolen- en schachtenreiniging

EZR  
zolen- en schoenrandreiniging

EZW
zolenreiniging

EZSW
zolen- en schachtenreiniging

EDSW
schachtenreiniging

ELZW 
zolen- en manuele  
schachtenreiniging

ELZW
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Zolenreiniger DZW 

hygiënische vormgeving

Zolen - en schoenrandreiniger 

vloer model

Zolendesinfectie DZD 

Zolendesinfectie DZD

Zolenreiniger DZW

4 jaar garantie op borstels  

Schachtenreiniger EDSW 

ingebouwd in de vloer

Schachtenreiniger EDSW

Zolen - en schoenrandreiniger EZR 

vloer model

Praktijkvoorbeelden
zolenreiniging en -desinfectie
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HACCP International 

gecertificeerde producten.



Persoonlijke hygiëne 
hygiënesluizen

DZD-HDT
zolendesinfectie, handendesinfectie 
en toegangscontrole

DZW-HDT-EDSW 
zolenreiniging, handendesinfectie, 
toegangscontrole en schachtenreiniging

DZW-HDT
zolenreiniging, handendesinfectie 
en toengangscontrole

SANICARE-DYSON-B 
zolenreiniging, handen wassen, drogen en desin-
fecteren met toegangsconrole

COMBI-BB-DD-1500 
zolenreiniging, handendesinfectie en 
toeganscontrole voor grote doorvoor- 
capaciteit 

COMBI-BD-DD-1500 
zolenreiniging- en desinfectie, 
handendesinfectie en toegangs- 
controle

COMBI-BD-DD-1500

SANICARE-B
zolenreiniging, handen wasssen,  
handendesinfectie en toegangscontrole

SANICARE-D 
zolendesinfectie, handen wassen,  
handendesinfectie en toegangscontrole

SANICARE-DYSON-COMBI-BD 
zolenreiniging- en desinfectie, 
handen wassen, drogen en des- 
infecteren met toegangscontrole
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COMBI-BB-DD-1500 

ideaal voor grote  

doorvoer capaciteit

handen wassen bij de  

SANICARE-DYSON-B 

 DZD-HDT 

ingebouwd in de vloer

COMBI-BD-D-1500-L 

inbouwmodel met optionele  

tijdsregistratie en oplegbord

DZW-HDT 

ingebouwd in de vloer

handen desinfecteren bij de 

SANICARE-DYSON-B

handen desinfecteren bij de  

SANICARE-B

SANICARE-DYSON-COMBI 

de alles in één oplossing

Praktijkvoorbeelden
hygiënesluizen
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HACCP International 

gecertificeerde producten.



Reinigingssystemen
reinigen, schuimen en desinfecteren

Drukverhogingsinstallatie LDC-Q 
20 bar reinigen 
vanaf 8 gebruikers

Drukverhogingsinstallatie MDC 
40 bar reinigen 
tot 16 gebruikers

Drukverhogingsinstallatie LDC-Q
20 bar reinigen 
tot 6 gebruikers

Mobiele schuimtank S50-B 
mobiel schuimen,  
eenvoudig manouvreren

Schuimunit of desinfectieunit CD/CF-Q 
voor een centrale aanvoer van schuim  
of desinfectiemiddel

Schuimunit en desinfectieunit CFD-Q 
voor een centrale aanvoer van schuim  
en desinfectiemiddel

Drukverhogingsinstallatie WMRA
80 bar reinigen  
voor 1 gebruiker

MLDC-Q 
mobiele drukverhogingsinstallatie 

Mobiele desinfectietank MF-20 
mobiel desinfecteren,  
eenvoudig manouvreren
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LDC-Q  

close up van 400/20 model

WMRA  

close-up van binnenzijde

MDC 40-40 

reinigen met 40 bar

S50-B 

schuimdosering  

gemakkelijk te verstellen

LDC-Q pomp 

CFD-Q 

voorziet gebruiker van 

een gedoseerd schuim- en  

desinfectiemiddel 

Reinigen 

in combinatie met LDC-Q, 

afnamestation en haspelset

MLDC-Q

met Blocksat afnamestation

Praktijkvoorbeelden
reinigingssytemen
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Reinigingssystemen
afnamestations

Afnamestation Blocksat RFD 
gemakkelijk spoelen, schuimen en  
desinfecteren vanaf één punt.

Afnamestation HC 
handbediend spoelen, schuimen en  
desinfecteren van een centraal punt.

Afnamestation Blocksat RF
gemakkelijk spoelen en schuimen 
vanaf één punt.

Mobiel afnamestation MOBISAT 
mobiel spoelen, schuimen en  
desinfecteren met ingebouwde haspel

Afnamestation AC
spoelen, schuimen en desinfecteren 
vanaf een centraal punt. het afnamepunt 
bevindt zich boven het plafond.

Mobiel afnamestation DEFO 
mobiel spoelen, schuimen en  
desinfecteren met compact frame.

Elpress BV - Handelstraat 21 - 5831 AV - Boxmeer - +31 (0) 485-516969 - sales@elpress.com - www.elpress.com14



Centraal reinigen 

een ideale oplossing voor  

uw productieruimte

Schuimen 

met een centraal afnamestation

DEFO  

uitstekende schuimkwaliteit

Afnamestation AC 

eenvoudige bediening

Blocksat RFD 

spoelen, schuimen of  

desinfecteren in  

een handomdraai

Afnamestation AC 

eenvoudig wisselen tussen  

reinigingsactiviteiten 

MOBISAT 

snelle werkzaamhede  n 

dankzij ingebouwde slanghaspel

DEFO 

in praktijk situatie 

Praktijkvoorbeelden
afnamestations
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Industriële wassystemen
modulair opgebouwd en breed inzetbaar

Krattenwasser EKW-2500 
wast tot 400 kratten per uur

A�laasunit EAB-1-ST 
krachtige ventilator blaast  
overtollig water af

Krattenwasser EKW-1500
de ruimtebesparende oplossing

Palletwasser EPW-45 
voor het wassen en naspoelen van pallets

Gereedschappenwasser ETW-10 
voor messenkorven, kleine kratten  
en andere gereedschappen. 

Gereedschappenwasser ETW-30 
voor messenkorven, kleine kratten  
en andere gereedschappen.

Normwagenwasser ENW-20 
wast tot 20 normwagens per uur

Bakkenwasser EDW-20 
wast tot 20 bakken per uur
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EKW 

binnenzijde

ENW-20 Plus 

20  normwagens  

per uur wassen 

EKW-1500 

met optionele eenmansbediening

EKW-3500 

met optionele eenmansbediening

EKW-2500  

optionele eenmansbediening

EKW 

eenvoudige bediening

EDW-20 

20 bakken per  

uur wassen

EPW-45 

met automatische  

in- en uitvoer

Praktijkvoorbeelden
industriële wassystemen

Passie voor Hygiëne 17



Componenten
kundig advies, breed assortiment en snelle levertijd

Slangensets LansenSpuitpistolen

Nozzles en spuitkoppen 

Snelkoppelingen, nippels, etc. Reinigingsslangen 

Kogelafsluiters Haspels en haspelsets 
 

Voedingsmiddelenslangen
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Afwatering
doordacht design

Verticale afvoerputten
tweedelig met vierkante bovenzijde

Roostergoten 
beschikbaar in verschillende maten

Verticale afvoerputten
ééndelig met vierkante bovenzijde

Sleufgoten 
beschikbaar in verschillende maten

Horizontale afvoerputten
ééndelig met vierkante bovenzijde

Horizontale afvoerputten
tweedelig met vierkante bovenzijde 
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visit our website
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Elpress BV

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL-5831 AV Boxmeer

Tel.: +31 (0)485 51 69 69

Fax: +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.com

Website: www.elpress.com

Elpress is dé toonaangevende producent op 

het gebied van industriële hygiëne. Onze focus 

ligt op het leveren van totaaloplossingen: 

klantgerichte systemen die op vakkundige  

wijze geïntegreerd worden in uw bedrijfs- 

proces. Door processen te vereenvoudigen en 

kennis te delen, kunnen wij met een compleet 

productenpakket waarde toevoegen aan uw 

bedrijf. 

 

Onze jarenlange ervaring heeft geresulteerd in 

hoogwaardige producten. De betrouwbaarheid 

en het gebruiksgemak hebben zich inmiddels 

in het werkveld bewezen. Dankzij de brede 

mogelijkheden van onze producten, bieden wij 

een oplossing voor iedere uitdaging.

Wij hebben een Passie voor Hygiëne!




