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Hygiëne station
Een kant-en-klaar
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HYGIËNE  STATION  COMPLEET
Een kant-en-klaar hygiëne station om te plaatsen bij de ingang van je winkel, 
bedrijf of instelling. Geef jouw shoppers, gasten of bezoekers de mogelijkheid 
om snel en op iedere plek hun handen te desinfecteren. Voorzien van een 
desinfectiedispenser van 1000 ml met elleboogbediening voor vloeibare 
desinfectiemiddelen. Gemakkelijk navulbaar. 
Tevens voorzien van een Tork papierroldispenser met intern afrolsysteem, 
draaibaar mondstuk en gecontroleerd papierverbruik (1 vel per keer). Dit om 
kruisbesmetting te voorkomen. Gemakkelijk navulbaar.  Voorzien van kunststof 
afvalemmer van 50 liter. Geproduceerd uit lichtgewicht alu-sandwichpanelen 
die middels popnagels op een frame van aluminium kokers zijn gemonteerd. 
Onderzijde voorzien van een verzwaring. De alu-sandwichpanelen kunnen 
eenvoudig gereinigd worden.

• Ook te bestellen in het blauw.
• Het hygiëne station kan ook geleverd worden met uw bedrijfslogo of geheel 

ontworpen in eigen huisstijl.

Afmetingen: B: 460 mm - D: 335 mm - H: 1850 mm

Het hygiëne station kan ook geleverd worden met uw bedrijfslogo of geheel 
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HYGIËNE STATION COMPACT
Handig hygiëne station om snel je handen te desinfecteren. Direct te plaatsen bij 
de ingang van je winkel, bedrijf of instelling. 

Voorzien van een desinfectiedispenser van 1000 ml met elleboogbediening voor 
vloeibare desinfectiemiddelen. De desinfectiedispenser is eenvoudig navulbaar.
Lichtgewicht alu-sandwichpaneel met desinfectiedispenser gemonteerd op 
een metalen koker met ronde verzwaarde metalen voet ten behoeve van de 
stabiliteit. 

Het alu-sandwichpaneel kan voorzien worden van jouw eigen full colour print / 
boodschap (inclusief) en kan eenvoudig gereinigd worden.

• Ook te bestellen in het blauw.
• Het hygiëne station kan ook geleverd worden met uw bedrijfslogo of geheel 

ontworpen in eigen huisstijl.

Afmetingen: B: 400 mm - D: 400 mm - H: 1900 mm
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Bekijk prijzen
op pagina 5

Een voorbeeld van een 
hygiëne station in eigen 

huisstijl.
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„We leveren altijd 
kwaliteit, dat doen 
we nu ook. Artsen 
zijn er tevreden over 
omdat het niet kleeft”
- Erik Legters

* Prijzen zijn exclusief btw. De prijzen van de hygiëne stations zijn op basis van 
het vertrouwen dat nalevering van de handdesinfectie, door ons zal worden 
verzorgd.

Neem telefonisch contact op met 
Abe Palmen via 06 – 83 37 51 39

PRIJSOVERZICHT 

Product Omschrijving Aantal Eenheid Prijs*

Handdesinfectie Flesje met spuitmondje 1 250 ml €4,50

Handdesinfectie Jerrycan met draaidop 1 5 liter €52,50

1 1 €347,50

5 1 €338,50

10 1 €317,50

1 1 €247,50

5 1 €237,50

10 1 €221,50

Logo €35,00

Huisstijl €75,00

Stuur een mail naar
info@distilleerderij debronckhorst.nl

Incl.: desinfectiedispenser  1000 ml., 
tork papierdispenser, afvalemmer 
en desinfectiegel 5 liter can.

Incl.: desinfectiedispenser 
1000 ml. en desinfectiegel 5 liter can.

Eenmalige meerprijs

Eenmalige meerprijs

Hygiëne station 
Compleet

Hygiëne station
 Compact


