
Hygiënestation
Alle hygiënebenodigdheden op één plek



a member of

Het is belangrijk om te kunnen genieten 
van ieder moment en niets is vervelender 
dan wanneer een omgeving niet 
schoon en gedesinfecteerd is. Om 
deze vervelende situaties te voorkomen 
introduceert Hazet een innovatief concept: 
het hygiënestation.

Deze mobiele unit zorgt ervoor dat 
alle hygiënebenodigdheden op één 
plek te vinden zijn. Denk hierbij aan 
rolhanddoekdispensers, sprayflacons en 
een afvalcontainer.

Het hygiënestation kunt u plaatsen in 
diverse uiteenlopende omgevingen, zoals 
sportscholen, ziekenhuizen, winkels, 
scholen, hotels, openbare ruimten, 
entreehallen en bedrijven.

Zorg voor een schone      
en veilige omgeving
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Lengte: 81,5cm

Breedte: 56,5cm

Hoogte: 204cm

Materiaal: Plaatstaal met 
polyester coating

Gewicht: 52kg

Gemakkelijk verrijdbaar

Koop
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Specificaties
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Tork Matic Soft Hand Towel Roll

Kimberly Clark Rolhanddoekdispenser*

Tork Matic Rolhanddoekdispensers - Met of zonder sensor*

Kimberly Clark Scott Max Rolhanddoek Airflex

Sprayflacon ledig 650ml

Trigger t.b.v. sprayflacon

Desinfectievloeistof (huid en oppervlakte) 5L can

Doseerpomp t.b.v. 5L en 10L cans

Doseerkraan t.b.v. 5L en 10L cans

Rubbermaid Afvalcontainer 106L

Robaline Afvalzak 65/25 x 110cm - rol 25 stuks

++

* Exclusief 4 Alkaline D batterijen

* *

* Exclusief 4 Alkaline D batterijen

Accessoires

 6



a member of

Personaliseer het 
hygiënestation naar uw 
eigen huisstijl!

 1 Plaats uw boodschap en/of logo 

Kies de kleur van uw huisstijl  

Het hygiënestation is naar eigen stijl aan 
te passen. Denk hierbij aan het plaatsen 
uw bedrijfslogo of een wrapping in de 
kleuren van uw huisstijl.

Vraag naar de voorwaarden of neem 
vrijblijvend contact met ons op.

’’Uniek en in uw eigen huisstijl’’ 
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Betere klantbeleving

Gemakkelijk te verplaatsen (eenvoudige schoonmaak 
onder hygiënestation)

Laag papierverbruik door vel-voor-vel, sensor en 
vertraagde dosering

Accessoires op voorraad leverbaar en online te bestellen

Creëer en personaliseer met eigen huisstijl en boodschap

Keuze uit assortiment van Tork of Kimberly Clark
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Laag chemieverbruik en constante kwaliteit (Cost in Use)

Minder leegstand van dispensers

Uw voordelen voor het bestrijden 
van bacteriën en virussen
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