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NIEUWIGHEDEN

Voorkom hitte-
stress in warme 
werkomstandig-
heden  

Er is weer een periode 

met warme en zonnige 

dagen. Werken onder 

warme omstandighe-

den, zowel binnen als 

buiten, vergt aanpassin-

gen. Vooral dan is het 

een zaak van volhou-

den en willen bedrij-

ven hittestress bij hun 

medewerkers voorko-

men. Met de koelpro-

ducten van TechNiche kan hittestress worden voorkomen. Deze pro-

ducten verkoelen het lichaam waardoor het werkklimaat aangenamer 

wordt, de productiviteit verbetert en verzuim afneemt. De producten 

zijn snel en eenvoudig klaar voor gebruik: even onderdompelen in wa-

ter, uitwringen en klaar voor gebruik! Bij gebruik verdampt het vocht in 

de producten langzaam, waardoor deze uren voor verkoeling zorgen.

Bij werken onder warme omstandigheden is het lastig om écht ver-

koeling te vinden. Kan het lichaam de warmte niet volledig kwijt, dan 

kan dit resulteren in hittestress en dat kan ernstige gezondheidsklach-

ten opleveren. De concentratie neemt af en men wordt minder alert, 

waardoor de kans dat men fouten gaat maken of dat er een ongeluk 

gebeurt een stuk groter wordt. Met de koelproducten van TechNiche 

wordt hittestress voorkomen. Het werkklimaat wordt aangenamer én 

comfortabeler, wat zorgt voor een hogere productiviteit. De produc-

ten zijn eenvoudig en snel klaar voor gebruik en zijn geschikt om voor 

langere tijd verkoeling te geven. 

Niet voor niets worden de Hyperkewl™ producten al jaren succesvol 

gebruikt in de sportwereld door bijvoorbeeld nationale voetbalelftal-

len, internationale wielerploegen en Formule 1 coureurs. De techno-

logieën zijn ook perfect toepasbaar in de industrie. Ideaal voor ex-

treme werkomstandigheden en werken bij hoge temperaturen. 

De herbruikbare HyperKewl™ producten bestaan uit een gepaten-

teerd super absorberend polymeer weefsel dat water snel opneemt 

en langzaam laat verdampen. Hierdoor wordt het natuurlijke verkoe-

lingsproces versneld. Dompel het product 2 minuten onder in water, 

knijp het overtollige water eruit en het product is klaar voor gebruik. 

Vanwege het feit dat de producten niet nat aanvoelen kan het over 

de kleding gedragen worden en afhankelijk van de omstandigheden 

bieden deze producten meerdere uren verkoeling. Er zijn diverse pro-

ducten leverbaar, waaronder koelvesten, bandana’s, polsbanden, caps 

en accessoires voor veiligheidshelmen.
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