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DESINFECTIEZUIL MET DISPLAY
Op zoek naar een professionele manier
van handen desinfecteren bij binnenkomst
in uw eigen huisstijl?
Met onze desinfectiezuil geeft u uw klanten
en personeel de noodzakelijke bescherming.
U wilt toch ook dat iedere bezoeker en – of
medewerker zich aan de regels houdt?
Zeker nu de coronabesmetting met de
juiste handhygiene wellicht kan worden
voorkomen. De zuil is uitgevoerd met een
elleboog dispenser waardoor hij niet met de
handen aangeraakt behoeft te worden.
Volgens de site van het RIVM wordt een
virus ook via materiaalcontact verspreid:
“Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het
coronavirus wel enige tijd kan overleven
op verschillende materialen” Alcohol is het
enigste effectieve middel om bacteriën en
virussen in korte tijd op handen te doden.
Het plaatsen van een desinfectie zuil
biedt een effectieve bescherming voor uw
bewoners, werknemers en klanten.
Je handen desinfecteren door ze in te wrijven
met handalcohol zou de gebruikelijke
routine moeten zijn om je handen schoon
te maken wanneer je handen niet zichtbaar
vuil zijn. Handen inwrijven met handalcohol
is sneller, effectiever en geeft minder schade
aan de huid dan handen wassen met water
en zeep.
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Iedereen kan snel een eenvoudig op de
juiste wijze de handen desinfecteren
volgens de richtlijnen die worden
weergegeven op het 15 inch scherm.
Middels het scherm kunnen tevens de
verdere hygiene en veiligheidsvoorschriften
worden weergegeven. Dit alles is mogelijk
in de gewenste huisstijl van u bedrijf of
instelling. De zuil is afgewerkt met een
duurzame poedercoating in de kleur grijs
en voorzien van een universele dispenser
en een scherm, maar ook kan de zuil zonder
scherm worden uitgevoerd en voorzien van
signing.
Deze zuil is perfect voor plaatsen waar
wandmontage van een desinfectiemiddel
dispenser lastig is. Ideaal voor kantoren,
beurzen, zorginstellingen, openbare ruimtes
maar ook geschikt voor transport en
logistiek

Desinfectiezuil zonder scherm
maar met signing.
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