PRODUCTBLAD

GEZONDE KANTOORLUCHT

De klimaatinstallaties van een gebouw moeten
perfect worden ontworpen en deskundig
aangelegd.
Daarnaast is systematisch onderhoud tijdens de
levenscyclus belangrijk voor de installaties zelf
maar ook voor het gebouw.
Dat vergt professionele planning en advies voor
ontwerp, realisatie, beheer, monitoring, inspectie
en energiemanagement. Prime Advice levert al
deze diensten.
Daarnaast voorzien wij in efficiënte beheertools
en web-based applicaties om onze
opdrachtgevers te ondersteunen en te
ontzorgen.
Referenties
Onze werkzaamheden voeren wij onder
andere uit voor:
• Overheidsdiensten, zoals de Rijksgebouwendienst, ministeries,
gemeenten, Rijkswaterstaat.
• Projectontwikkelaars.
• Banken en verzekeraars.
• Onderwijsinstellingen, van basisscholen
tot universiteiten.
• Zorginstellingen, zoals verpleeg-,
verzorgings- en ziekenhuizen.
• Nationale en internationale
ondernemingen.
• Woningbouwcorporaties.

Gezonde lucht
U heeft recht op gezonde kantoorlucht.
Prime Advice meet de kwaliteit van de binnenlucht op uw kantoor.
We sporen luchtvervuilers op en geven advies over afdoende tegenmaatregelen.
Klachten en verzuim
In veel gevallen is het kantoorklimaat niet in orde. Dat geeft klachten als
hoofdpijn, irritatie van huid, ogen en luchtwegen, vermoeidheid en
concentratieverlies. En uiteindelijk leidt een slecht luchtklimaat tot lagere
productiviteit en ziekteverzuim.
Een derde van je tijd op het werk
De meeste mensen zijn een derde van hun tijd op het werk.
Daarom is het belangrijk dat het klimaat van de werkplek voldoet aan de
veiligheids- en gezondheidseisen. Dat moet van de Arbowet. Maar dat
moet vooral omdat u een goede werkgever bent.
Beruchte luchtvervuilers
Onzichtbare boosdoeners plegen voortdurend aanslagen op de luchtkwaliteit van kantoren: bacteriën, chemische stoffen, fijnstof, schimmels
en gisten zijn steeds in de weer om het klimaat te bederven.
Ook vluchtige organische stoffen besmetten de lucht.
Ze komen vrij uit vloerbedekkinglijm, gordijnen, meubels en isolatieplaten. En iedereen kent natuurlijk de lucht van het giftige formaldehydegas uit spaanplaat.

Meten
Om te meten welke stoffen in uw kantoor aanwezig zijn,
gebruiken wij de volgende methoden:
•
•
•
•
•
•

microbiologisch luchtonderzoek;
chemisch luchtonderzoek;
klimaatmetingen (CO2, luchtvochtigheid, temperatuur);
het meten van fijnstof;
audits op het onderhoud van uw klimaatinstallatie;
audits op de kwaliteit van de schoonmaakroutine op uw
werkplek.

Afhankelijk van situatie en vermoedens zetten we een of meer
metingen in.
Advies en maatregelen
Na de meting brengt Prime Advice snel advies uit.
Daarin geven we helder aan:
•
•
•

welke luchtvervuiling al dan niet aanwezig is;
hoe schadelijk die vervuiling is;
welke maatregelen de vervuiling zullen verhelpen.

Resultaat
Na onze meting en advies weet u precies welke stoffen invloed hebben
op de kwaliteit van uw kantoorklimaat. U bent bekend met de tegenmaatregelen, weet hoe u ze in kunt zetten en wat dat kost.
Vragen?
Heeft u nog vragen over adviesdiensten van Prime Advice op het
gebied van gezonde kantoorlucht? Neemt u gerust contact op met
de heer G. van Dijk via telefoonnummer 06 380 72 474.
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