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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Eco-Point Handgel zuil. Op een slimme, veilige
en contactloze
werkomgeving.

manier

zorgdragen

voor

hygiëne

in

uw

Algemene omschrijving

Bescherm uzelf en anderen met deze slimme
Handgel zuil van Eco-Point! Met deze zuil maakt
u een professionele indruk op bezoekers en
medewerkers.
Uiteraard wilt u voldoen aan de RIVM richtlijnen
en staat hygiëne voor u voorop. Dit kan nu met
deze chique, contactloze Handgel zuil, passend
bij uw stijl.
De Eco-Point Handgel zuil is gefabriceerd uit
hoogwaardige materialen.
Met zijn strakke en elegante design is deze
slimme metalen constructie een echte aanwinst!

De oplossing






Gebruikers kunnen op een veilige, snelle en hygiënische manier hun handen
CONTACTLOOS reinigen d.m.v. de voetbediening.
Hoogte 1 meter.
De flacon is in hoogte verstelbaar.
De zuil laat zich gemakkelijk reinigen.
Eenvoudige dispenserwisseling

Opmerkingen
De verfrissende E.P. Handgel wordt i.c.m. deze zuil ingezet. E.P. Handgel is de uitkomst
op plaatsen waar geen water beschikbaar is en men handen toch hygiënisch wil reinigen.
Door het gebruik van >70% alcohol wordt een verfrissend gevoel gekregen en wordt
voorkomen dat het covid-19 virus verder verspreid wordt.
De E.P. Handgel droogt mooi op. De toegevoegde glycerine voorkomt uitdroging en zorgt
voor een aangenaam gevoel op de huid.
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Montage instructie
De Eco-Point Handgel zuil is geschikt voor diverse grootten van flessen met pomp. Hiertoe
kan de houder in de zuil in hoogte versteld worden. Verwijder de klep door de beide
inbusboutjes aan de zijkant van de zuil los te draaien (met bijgeleverd inbus sleuteltje) en
neem de stelvoet uit de zuil.
Voor de halve liter verpakking zijn 4.5 gaatjes zichtbaar en voor de 1 liter verpakking 9.5
gaatjes op de stelvoet onder de houder. Dit kan evt. naar wens versteld worden.
Op de tafel in de houder bevindt zich een stelplaatje waarmee de fles voldoende naar
voren gepositioneerd kan worden om de vloeistof goed te doseren. Na montage kan door
intrappen van het pedaal de vloeistof gedoseerd worden. Let op dat de dispenser een
kwartslag losgedraaid moet worden om te kunnen pompen.
De informatiedrager kan met een A4 vel gevuld worden en door het omvouwen van de
uitsparingen eenvoudig aan de achterkant van de zuil worden ingestoken.

Zuil geopend

Stelvoet

Tafel met stelplaatje

Geassembleerd
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1 ltr en 500 ml verpakking
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