


Benemed

 
Benemed is een spin-off van de Beneens-groep met drie gene-
raties ervaring in bouw, interieur en meubilair. Meer dan 80 jaar 
ervaring staat tot uw dienst. De talrijke referenties in de algemene 
zorgsector spreken voor zich: deze groep laat sporen na. Sporen 
van een tomeloze ambitie, oog voor detail en absolute topkwa-
liteit. Diezelfde gedrevenheid stuwt Benemed naar de hoogste 
regionen in de medische wereld.

Meer dan  
80 jaar  

ervaring staat  
tot uw dienst
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Benemed Clean Series

 
Dankzij een 360°-kijk op interieur ontwikkelde Bene-
med een assortiment dat sterk inspeelt op de interi-
eurbehoeften van medische professionals. Dit modu-
laire aanbod aan hoogkwalitatieve en scherp geprijsde 
ontwerpen kreeg de naam Benemed ‘Clean Series’. 
Ze vormen de ideale start voor de verdere totaalin-

Duurzame dienstverlening

 
Benemed combineert een intelligente kijk op medisch 
meubilair met een warme klantenbenadering. In het 
ontwerp van uw balie, kasten, bureau, opbergsyste-
men, (bijtrek)ladeblokken ... gaan we voor strakke vor-
men. Daarbij verliezen we nooit uw eisen op vlak van 
hygiëne, functionaliteit en ergonomie uit het oog. Met 
onze online calculatiemodule, hoge kwaliteit en snelle 
levering maken we u het leven gemakkelijker.

Bovendien kiest Benemed volop voor duurzaam-
heid. Met 34 verschillende afvalstromen, een eigen re-
cyclagepark, elektriciteit op basis van resthout, verwar-
ming met restwarmte, aankoop van FSC-gecertificeerd 
hout uit goed beheerde bossen, cradle-to-cradlepro-
cessen … 

richting van groepspraktijken en wachtposten. Ook 
individuele praktijken, tandartsen, dokters, kinesisten, 
dierenartsen en andere vrije beroepen worden snel ver-
der geholpen. Want medische interieurs stellen hogere 
eisen dan private ruimtes. Functionaliteit, ergonomie en 
hygiëne zijn daarbij sleutelfactoren. 

360°-kijk  
op interieur 
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Modulair meubilair

 
Benemed Clean Series heeft alles in huis voor uw 
totaalinrichting. Met kantoormeubilair en ergonomi-
sche kasten die u modulair aanpast aan uw specifieke 
ruimtes en behoeften. U kiest zelf het aantal schuiven, 
de schuifindeling, spoeltafel en kraan, dispensers, vuil-
nisbak, verlichting en elektrische voorziening. Tot en 
met de kleuren, in lijn met uw huisstijl. Zo breidt u uw 

Modules Onderkasten

Modules Bovenkasten

basismeubilair uit zoals ú dat wilt. En creëert u een om-
geving die u maximaal dient: functioneel én esthetisch. 
Van dossierkast tot opbergmodules voor medisch ma-
teriaal. Van ladenblok op wielen tot dispensers en steri-
lisator. Want Benemed heeft meer dan een klinische kijk 
op medisch meubilair. Jazeker: ook in uw werkomge-
ving wenst u esthetiek, gezelligheid en comfort. 

esthetiek, 
gezelligheid en 

comfort

CLEAN SERIES

Door modulering naar  
wens aanpasbaar:

 
• Aantal schuiven
• Schuifindeling
• Spoeltafel en kraan
• Dispensers
• Vuilbak
• Verlichting
• Elektrische voorziening

S1

I3

DT

B3

S2

I4

DV

BD

S3

D2

DL

S6

D3

X*

I2

*Ook combineerbaar met andere modules
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Module Combinaties CLEAN SERIES

MC2 MC3 MC4 MC3S*

MC3F*MC3SF*

CLEAN SERIES

*Ook combineerbaar met andere modules

Door modulering naar  
wens aanpasbaar:

 
• Onderkasten
• Onderkasten met hangkasten
• Opgehangen aan wand
• Op plint gemonteerd
• Afgewerkte zijkanten
• Omranding rond voledige module
• Aantal schuiven
• Schuifindeling
• Spoeltafel en kraan
• Dispensers
• Vuilbak
• Verlichting
• Elektrische voorziening

creëer een  
omgeving die u 
maximaal dient
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CLEAN SERIESBureau modules

Variant wandkastClean white 

Clean white wood 

Clean dark wood 

Variant kamerverdeling

Standaard kleuren CLEAN SERIES

Kies voor onze duurzame en economische standaarduitvoering of bepaal zelf 
welke kleuren en materialen er voor de productie gebruikt worden. 
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Verrijdbaar werkmeubel

Scheidingskast

Wandkast

CLEAN SERIES

Uitvoering
mogelijk in elk  

gewenst materiaal 
en kleur
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Kennis delen en samenwerken

 
Van de eerste haalbaarheidsonderzoeken tot de ope-
ning van uw kabinet of groepspraktijk: alles begint bij 
Benemed. We denken mee over uw plannen en leg-
gen het fundament voor een efficiënte totaalinrichting 
met onze befaamde 360°-kijk op interieur. Voor een 

Totaalbeleving

 
De ambitie van Benemed Clean Series? Iedereen die 
binnenkomt een aangenaam gevoel geven, uzelf incluis. 
Daarom leggen we de focus op de optimale organi-
satie van uw ruimtes. Het medische meubilair voldoet 
aan de hoogste kwaliteitsnormen inzake hygiëne, on-
derhoud en ergonomie. Alle onderdelen vallen op door 
hun functionaliteit. Zo heeft een standaard bureau met 
afscheiding naar de behandelingszone een akoestisch 
prikbord, een draaibare beugel voor scherm, openleg-
gers aan de behandelzone, handige lade-indelingen en 
plaats voor een pc en printer. Dankzij de intelligente in-
deling van uw werkruimte hebt u ook meer tijd voor uw 
patiënten. Een belangrijke troef die de totaalbeleving 
nog versterkt. 

optimaal resultaat werken we samen met architecten 
en leveranciers. Zij leveren technische tekeningen voor 
meubilair en technieken, bezorgen stalen en delen hun 
knowhow over indelingen, hygiënische hulpmiddelen, 
HVAC en elektriciteit, en verlichting.

Automatisch voorraadbeheer

 
Uw voorraad beheren is nog nooit zo gemakkelijk 
geweest. Benemed automatiseert het volledige proces. 
Zo worden alle verbruiksmiddelen in de voorraadruimte 
van de praktijk in de bestellijst op de webshop toege-
voegd. Van hieruit worden labels van de verschillende 
artikelen gemaakt die in de voorraadruimte worden 
aangebracht. Handig om de aanwezige voorraad te 
vergelijken met de minimale voorraad op het label. Of 
om artikels bij te bestellen. Daarvoor hoeft u alleen maar 
de barcode van het artikel te scannen en de barcode-
scanner aan te sluiten op uw computer.

Waarom Benemed?

• Stevige verankering in de Beneens-groep
• Ongeëvenaarde knowhow 
• Pasklare oplossingen 
• Gepersonaliseerde inrichting
• Medisch meubilair op maat van uw onderneming
• Ontworpen vanuit de vraag in de sector
• Beter work-life evenwicht

Benemed denkt mee 
over het volledige  

proces

• Professionalisering van de praktijkomgeving 
• Standaard meubilair met snelle productietijden
• Optimale dienstverlening
• Duurzame productie
• Pijlsnelle levering
• Scherpe prijzen
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BENEMED 
Stadsestraat 43, 2250 Olen \\ Tel: 014 80 99 95 \\ info@benemed.be \\ www.benemed.be

MEER DAN MEDISCH MEUBILAIR


