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Smittevern
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Teknisk og profesjonell stasjon for hånddesinfisering
Stor beholder unngår at det fort går tomt
Dette produktet sikrer riktig dosering ihht FHIs retningslinjer
(3 ml pr dose), som ved beholder på 20 liter gir inntil 6700 brukerdoser før den må byttes
Berøringsfri dosering gjør den enkel og renslig for brukerne
Stasjonen er i galvanisert stål og lakkert grå. Låsbare hjul gjør
den enkel å flytte på. Versjonen er beregnet for innendørs bruk.
Spritbeholder i resirkulerbare fat av typen Keykag
Miljøvennlig - unngår plastavfall
Kortreist, norsk sprit - høy kvalitet uten sjenerende lukt, høy
alkoholprosent (80%), skånsom for huden
God håndhygiene hindrer smitte av Covid-19 samt andre virus
og sykdommer, og håndsprit fjerner mikroorganismer, bakterier
og virus fra hendene

Art. nr. 1798 (10 l) / 1797 (20 l)

Tekniske data
Mål skap (hxlxb):

835/1075 x 340 x 400 mm

Vekt skap:

20 kg (u/bakplate) / 22 kg (m/bakplate)

Volum beholder:

10/20/30 liter

Kapasitet:

3300/6700/9900 brukerdoser pr beholder

Alkoholprosent:

80%

Kran med automatisk dosering av 3 ml, som
er anbefalt mengde av FHI.

Distribusjonsløsning
Standard startpakke inkluderer 1 desinfiseringsstasjon og 3x20 liters beholdere. For
enklest mulig håndtering, kan det inngås avtale der Garda henter tom beholder og
leverer ny. På den måten er man alltid sikret 1 i bruk, 1 i reserve og 1 “på vei”.

Standard størrelse på beholder er 20 liter,
men også 10 og 30 liter kan fremskaffes der
det er behov.

Beholderen kan hvis ønskelig profileres med
ditt firmas logo.

Stor beholder og god distribusjonsløsning gjør at ansatte og andre
brukere aldri kommer til tom dispenser. Dette sikrer et godt smittevern
og en løsning man kan stole på.
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