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Betreft: Tips voor veilig werken met Sovella tafels tijdens Covid-19 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt deze informatiebrief, omdat uw organisatie gebruik maakt van onze Sovella en Treston werkstations. 
De gezondheid en welzijn van mensen is de belangrijkste prioriteit, daarom willen wij u informeren en tips geven 
om uw medewerkers zo goed mogelijk te beschermen op de werkvloer. 
 
1,5 meter afstand 
Een belangrijke maatregel vanuit de overheid is het afstand houden. Op de werkvloer kan dit een lastige 
opgave zijn. Een werkomgeving is doorgaans efficiënt ingericht waardoor er weinig ruimte tussen de 
werkplekken overblijft om hier mee te schuiven. Wij bieden hiervoor 2 standaard oplossingen die bijdragen aan 
de veiligheid door het plaatsen van een fysieke afscheiding die zichtbaar bijdraagt aan het beschermen van uw 
medewerkers. 
 
Optie 1: Doorzichtige plexiglas plaat met standaard klemmen 
Door het gebruik van standaard inhaakbare plaatklemmen kan een doorzichtige 
plexplaat eenvoudig worden bevestigd tussen onze perfo zuilen. Hierdoor ontstaat een 
transparante fysieke afscheiding tussen (gespiegelde) werkplekken. Hierbij houden wij 
rekening met de specifieke modulemaat (bijvoorbeeld M750 of M900).  
 
Optie 2: Standaard inhaakbare panelen zonder perforatie 
Naast de standaard geperforeerde panelen heeft Sovella ook dichte panelen in het  
assortiment. Door het inhaken van deze panelen ontstaat een niet transparante 
afscheiding. De dichte panelen kunnen zowel aan de voorzijde als achterzijde van de 
perforatie worden gehangen. 

 
Beide oplossingen zijn niet alleen beschikbaar voor tafels, maar ook voor vrijstaande 
schermen, verrijdbare schermen en trolleys. Omdat bijna werkplaats anders is, denkt 
Sovella graag persoonlijk mee aan een oplossing die gericht is op uw specifieke 
situatie.  
Neem bij vragen contact op voor meer informatie en de mogelijkheden om de 
werkomgeving zo veilig en efficiënt mogelijk te maken. 
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Schoonhouden van de werktafels 
Hygiëne is vandaag de dag belangrijker dan ooit. De Sovella/Treston producten zijn eenvoudig schoon te 
houden. We hebben enkele onderdelen voor u benoemd die extra belangrijk zijn om regelmatig te worden 
gereinigd. 
 

 
Schoonmaak hotspots 
1. Tafelblad, trolleytops en ladekast deksels 
2. Handgrepen 
3. Controlknoppen (verlichting, energierails en hoogteverstelling) 
4. Stoel en sta-hulp (zowel het kunstleer als de rug- en armsteun) 
5. Handzwengels en Beeldschermen 
 
Aanbevolen schoonmaakmiddelen 
Veel gebruikte materialen bij onze Sovella en Treston werktafels zijn HPL/CPL werktafelbladen, ESD-
tafelbladen, ABS-plastics, vinyl, behandeld multiplex, gepoedercoat staal, natuurlijk geanodiseerd aluminium, 
kunstleer, polyurethane, plastic en rubber onderdelen. Al deze materialen zijn uitvoerig getest met standaard 
schoonmaak- en reinigingsproducten. 
 
Gezien het grote aantal schoonmaakmiddelen die beschikbaar zijn hebben we een kleine lijst gemaakt van 
schoonmaakingredienten die gebruikt kunnen worden bij het schoonmaken van het werkstation. 

 Alcohol 

 Hydrogen Peroxide 

 Schoonmaakazijn 

 Chloor 

 Niet-ionogene oppervlakeactieve stoffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
Schoonmaken ESD-veilige werkplaatsinrichting 
Het schoonmaken van ESD-veilige werkplaatsinrichting vereist extra aandacht. De ESD-veilige kenmerken zijn 
onderdeel van het materiaal. Bij het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen ontstaat het risico dat de 
producten beschadigen en niet meer bruikbaar zijn in een EPA.  
 

 Het belangrijkste is het schoonmaken met daarvoor bestemde ESD-schoonmaakmiddelen, maak de 
werkplaatsinrichting niet schoon met middelen waar wax op zit of die een residu achterlaten op het 
oppervlakte. 

 Voorkom contact met scherpe objecten (harde borstels, schuursponsjes e.d.), waardoor dit beschadigt 
en niet meer bruikbaar is. Gebruik bij voorkeur alleen zachte (microfiber) doekjes voor het 
schoonmaken van een ESD-oppervlak. 

 Gebruik geen sterke oplosmiddelen voor het schoonmaken van de ESD-werkplaatsinrichting. 

 Vergeet niet om wielen schoon te maken, wielen die vuil zijn kunnen ervoor zorgen dat de 
geleidendheid niet optimaal is waardoor een trolley, tafel of ladekast niet voldoet aan de gestelde eisen. 

 Als laatste willen we meegeven dat vuil de meest voorkomende oorzaak is in een verandering in de 
oppervlakte weerstand. Het is daarom belangrijk om ESD-veilige werktafels regelmatig schoon te 
houden met de daarvoor bedoelde middelen.  

Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact op met Sovella Nederland BV. 
 
Wij hopen met dit informatieblad uw organisatie enkele handsgrepen te hebben gegeven over het veilig werken 
tijdens deze uitdagende periode. Mocht u vragen hebben, dan staat ons team zoals altijd voor u klaar.  
 
Met vriendelijke groet,      
Sovella Nederland B.V.       . 
 
 
 
 
R. (Raymond) Burger        
       


