
Geautomatiseerde 
uitgifte en inname 
van bedrijfskleding

Grip op productverbruik
De Polytex automatiseert en registreert uw 

kledinguitgifte. Dankzij deze technologie heeft 

u grip op de veiligheid, hygiëne en kosten 

omtrent uw bedrijfskleding.

De Polytex machine is verkrijgbaar in diverse 

afmetingen met variabele inhoudsmogelijkheden 

die het beste bij uw behoeften past. 

Iedere machine bevat:
• Uitgifte- en innamestation

• UHF technologie om uitgifte te registeren

• Dashboard en reports

       

Benodigheden 
   •  Stroom: 220V

 • Internetaansluiting (RJ45)

 • Perslucht of compressor

 Data analyses
  • Productverbruik

  • Uitgiftesysteem refill alert

  • Maandelijks rapport

  • Aangepaste analyse

Veiligheid Grip op 

kosten

Hygiëne

Beveiliging
Inloggen met pasje, tag of vingerafdruk

Niet ingeleverd: geen nieuw kledingstuk

Wachttijd
Uitgifte: 8 tot 10 seconden

Inname: geen

Instellingen
Veranderingen informatie software: 

binnen 1 minuut aanpassen op locatie

Toegankelijkheid
24/7; dag en nacht altijd beschikbaar

Hygiëne +
Hygiëne wordt gewaarborgd dankzij 

no touch before use

Grip op proces
Track and trace

Data analyses

Geen kledingstuk vermissingen

Polytex

250 tot 1000 kledingstukken • 10 tot 48 unieke kleding-
vakken • Uitgifte oppervlakte D200: 181 cm x 235 cm 
x 85 cm (b x h x d) • Uitgifte oppervlakte D300: 
320 cm x 235 cm x 85 cm (b x h x d) 

• Automatisch uitdelen van kleding of toegang verlenen 
aan kledingruimte • Sterke controle op hygiëne 
en gedrag • Hufterproof • Weinig ruimte nodig

Polytex: wat is hetVoordelen

Dunne 
kleding

Gevouwen 
kleding

Hoog
volume



Reparatie nodig aan kleding?
1.  Stop de kleding in een 

servicezak

2.  Schrijf op de zak welke 

reparatie er uitgevoerd 

moet worden

3.  Lever de kleding in de 

reparatiezak in met de 

overige kleding

 (Zie schema hiernaast)

 Aanmelden
1.  Pasje, tag of vingerafdruk voor scanner 

          houden 

 Uitgifte
3.  Machine pakt de kleding met de grijparm; 

kleding komt tevoorschijn in het uitgiftevak

1.  Pasje, tag of vingerafdruk voor scanner 

houden

2.  Frontje voor inname schuift naar beneden. 

Leg één kledingstuk in het vak. Als het lichtje 

weer groen is, kan een tweede kledingstuk 

toegevoegd worden

3. Frontje dichtdoen (naar boven schuiven)

Dashboard
Het dashboard geeft inzicht in uw totale 

kledingpakket, maar ook op persoons- en 

artikelniveau:

• Monitoren van inlevergedrag

• Streven naar optimale roulatie

•  Gegevens over wasfrequentie, locatie 

van kledingstuk en aantal reparaties

Reparatie & dashboard

We empower your day

Kleding uitgifte

aanmelden

 Selecteren
2.  Selecteer welke voorgeselecteerde kleding-

stukken u wilt ontvangen (max. 4 stuks) 

en bevestig uw keuze

broek
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Niet ingeleverd:onmogelijk om nieuwe kledingstukken op te halen

Kleding inname

aanmelden

Kasack

Niet ingeleverd:


