Representatieve desinfectiezuil
Aluminium staande koker met aluminium gezette voetplaat 370 x 350 x 0/30 mm, daarop een
basisplaatje 300 x 200 mm, waarop de dispenser en de sticker met tekst ‘Desinfecteer hier uw
handen’ op wordt aangebracht. Totale hoogte 1000 mm. Kleuren standaard aluminium RAL 9003
matwit, dispenser standaard wit met grijze drukknop. Sticker kleur blauw als afbeelding.
Vermelde prijs is af fabriek en excl. vullingen. Ook eigen kleuren en bestickering mogelijk, neem dan
contact met ons op.

€ 165,00
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Free Standing Dispenser
Dit Free Standing display kun je overal eenvoudig plaatsen.
Met A4 kliklijst bovenin en inclusief 1 liter dispenser.
De display staat op een gepoedercoate metalen plaat van 4 kg
(45 cm x 45 cm x 4 mm),
wat extra stabiliteit geeft tijdens het duwen op de dispenser.
Hij is voorzien van een A4 Opti frame, wat voldoet aan gezondheidsen veiligheidsvoorwaarden, mede omdat het afgeronde hoeken heeft.
Dispenser in EU-formaat die tot 1 liter kan worden gevuld met gel,
desinfectiemiddel, zeep of alcohol. De dispenserpomp is ook met de
elleboog te bedienen. Het laat vloeistoffen vallen in plaats van te
spuiten.
Hoogte: 1920 mm
Kleur: Aluminium

€ 165,00
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Desinfectiezuil met logo
Heeft u een locatie (winkel, showroom, kantoor, sportvereniging of openbare
ruimte) waar klanten komen? Laat uw klanten hun handen ontsmetten voordat
ze uw ruimte binnen stappen! Dat geeft u en uw klanten een veilig gevoel!
Deze desinfectiezuil wordt compleet geleverd met:
- Hervulbare 1 liter fles voorzien van pomp voor diverse hand desinfectiemiddelen
- Papieren handdoekrol inclusief ophangsysteem (niet om de handen af te
drogen, maar om meubels, deurklinken en winkelwagentjes af te doen)
- Magnetische vuilniszakhouder
Afmeting desinfectiemeubel: 37 x 30 x 105 cm (l x b x h)
Materiaal: Dibond (= een uit drie lagen opgebouwde sandwichplaat)
Het materiaal bestaat uit twee aluminium buitenlagen met daartussenin een polyethyleen kernlaag.
Op de voorzijde bestaat de mogelijkheid om het meubel te personaliseren met een logo van uw
bedrijf of organisatie of de ruimte te verkopen aan een ander. Prijs incl. bedrukking.
De zuil is uitgevoerd in glanzend wit.
Levertijd 10 – 14 dagen.
U kunt uw logo mailen naar: info@destrateeg.nl

€ 195,00
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Contactloze desinfectiezuil
Contactloos de handen desinfecteren. Deze vrijstaande desinfectiezuil werkt met automatische
handdetectie. Geen elektrische installatie nodig. Hij is solide vervaardigd uit stevig staal, beschermd
tegen vandalisme en beveiligd met een sleutel.
De dispenser heeft een inhoud van 1000ml en één dosering is 1ml. Dus goed voor 1000 doseringen
per vulling! Verder is de dispenser universeel navulbaar met alcoholgel of zeepcrème. De voeding
wordt verzorgd door 4 stuks 1,5V AA penlite batterijen (niet bijgeleverd). De gloednieuwe
contactloze desinfectiezuil is zeer gemakkelijk te installeren en stevig. Deze automatische
zeepdispenser is geschikt gemaakt voor het toedienen van handgel.

€ 325,00

De grote kracht van deze desinfectiezuil is zijn gemak en hygiëne. De desinfectie handendispenser is
touchfree en daardoor virusproof. Het onderhoud van de desinfectiezuil is eveneens eenvoudig.
Boven de desinfectie dispenser vind je ruimte voor het plaatsen van hygiëne instructies of folders in
A5-formaat. Breedte van de achterzijde van de zeepdispenser is 40cm, hoogte van de zuil 1,62m en
breedte van de voet 40cm.
Met een desinfectiepaal waarborg je de handhygiëne van je bezoekers én je werknemers. Maar dat is
niet het enige voordeel. Bezoekers en werknemers waarderen een alcoholdispenser, wat een
positieve invloed heeft op het imago en de klanttevredenheid van jouw bedrijf.
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Desinfectiezuil met voetpomp
Zeer nette uitstraling; perfect voor uw winkel, kantoor,
showroom, kantine of receptie etc!
Deze desinfectiezuil bedien je met de voet, waarmee je
dus ook contactloos de handen desinfecteert.
De dispenser is roestvrijstaal en volledig mechanisch.
De zuil is stabiel van zichzelf, hoeft niet te worden geïnstalleerd en
is extreem robuust en vandaalbestendig.
Hoogte van de zuil is 100cm, diameter 114mm, diameter van de voet 330mm,
diameter van het flesje 110mm, maximale hoogte van het flesje 300mm.
Bijbehorende 500ml flacons met Biologische Hygiëne Gel

€ 395,00
•
•
•

Prijs per stuk: € 14,95
Prijs per stuk bij doosafname à 12 stuks: € 12,95
Bij inlevering van 12 lege flesjes; € 10,00 korting op de volgende doos.
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Desinfectiezuil
•
•
•
•
•
•
•

Touch free bediening, inclusief gevulde desinfectie dispenser!
Desinfectie op basis van 80% alcohol!
2.500 keer gebruik met 1 liter vloeistof!
Geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterijen!
Vrij en eenvoudig te plaatsten!
Afmetingen: 40 x 45 x 140 cm.
Kleur: wit.

€ 425,00
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Desinfectiezuil met bodyscan èn 21” informatiescherm
Ons pronkstuk! Een multifunctioneel desinfectiezuil door de meerdere functionaliteiten. Naast het
contactloos desinfecteren van de handen is het via de bodyscan ook mogelijk de
lichaamstemperatuur te meten. Het 21” scherm van LG geeft je de mogelijkheid reclames,
boodschappen, acties, aanbiedingen, mededelingen en informatie te tonen. De zuil is ontdaan van
tierelantijnen en daardoor hufterproof.
Het Content Management System maakt het mogelijk de schermen
eenvoudig op afstand te bedienen. De zuil wordt plug and play
afgeleverd! Ideaal voor grotere locaties als supermarkten, winkelketens,
ziekenhuizen, bioscopen, winkelcentra, bouwmarkten, luchthavens,
stations, verzamelgebouwen, (auto)showrooms, warenhuizen,
sportcentra en -clubs en de industrie.
De zuil is 1.60 tot 1.90m hoog, de voet is ca. 52cm.

€ 1.290,00
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