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In de eerste week van juni vindt
elk jaar het designevenement
Design District plaats. Op het
Hembug-terrein in Zaandam
verzamelen zich tal van ontwer-

15 Houtprijzen

pers en meubelfabrikanten om
hun producten te tonen aan een
geïnteresseerd vakgebied van
(interieur)architecten en andere
professionals. Ook tijdens de afgelopen editie, die van 3 tot en
met 5 juni gehouden werd, was
er weer een keur aan (deels)
houten producten te zien. “Hout
is een no-nonsense-materiaal
en daardoor tijdloos”, aldus een
woordvoerder van projectinrich-

ter Kusch + Co. De tijdloosheid
van hout werd wellicht het best
geïllustreerd door HMC MBO
Vakschool. Op de stand van het
aanstormend designtalent was
onder meer een houten tafel te
zien, die is geïnspireerd op de
vorm van een cassettebandje.
Cassettebandjes zijn dan misschien typisch een product uit
het verleden, maar hout heeft
overduidelijk de toekomst.

Tersa.
Scherp in
Zwitserse
kwaliteit!
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QEX-KEURMERK
Tersa
swiss made
messen voor
langdurige betrouwbaarheid en veiligheid!

voor stofafzuiginstallaties
WAGENINGEN - Een decennium geleden is het KH-keurmerk
(Keurmerk Houtstofafzuiginstallaties) opgesteld door de branchegroep Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen FLS. Dit kwaliteitskeurmerk wordt nu vervangen door het nieuwe Qex-keurmerk (Quality
Extraction Systems).
Door de toenemende vraag en behoefte voor een keurmerk vanuit
andere industrieën zoals kunststof, papier, veevoeder, metaal,
voedingsmiddelen industrie, dekte
het KH-keurmerk niet langer volledig de lading. Aanpassing van de
regeling was noodzakelijk. Mede
door de afzet van installaties naar
het buitenland is er voor het keurmerk tevens gekozen voor een internationale benaming en het oude
vanaf 3 juni vervangen door het
Qex-Keurmerk, dat staat voor
Quality Extraction Systems.

Verifieerbaar
Net als het oude KH- kwaliteitskeurmerk, verzekert ook het nieuwe Qex-keurmerk de koper dat
een nieuwe installatie verifieerbaar voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving
zoals onder andere de Machinerichtlijn, de ATEX wetgeving indien
van toepassing en de eisen op het
vlak van de hoeveelheid houtstof
op de werkplek.
Onafhankelijke commissie
Qex gecer tificeerde bedrijven

laten hun processen van ontwerp,
productie, installatie en keuring
door SKH jaarlijks beoordelen aan
de hand van een door het Bestuur
van SK H bindend verklaarde
beoordelingsgrondslag. Deze
grondslag is door een breed samen gestelde en onafhankelijke
commissie opgesteld. Vertegenwoordigers van verzekeraars,
Arbodiensten en gebruikers hebben naast SKH, FLS en de Metaalunie deelgenomen aan het opstellen van deze beoordelingsgrondslag. De overheid (Ministerie van
SZW) en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn steeds geïnformeerd.
Daarnaast worden door SKH periodieke controles uitgeoefend op
opgeleverde en gecertificeerde
bestaande installaties, waarbij
wordt beoordeeld of deze passend
zijn binnen de RI&E betreffende
brand- en explosieveiligheid van
het desbetreffende bedrijf. Een
sterk argument om zaken te doen
met een Qex-gecertificeerd bedrijf
bij aanschaf, uitbreiding en/of aanpassing van bestaande stofafzuiginstallaties.

Direct uit
voorraad
leverbaar!
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Productie tekeningen tot in detail
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