
Stream Pro +
Desinfectietunnel voor winkelwagens
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Waarom Stream Pro +?

Desinfecteert het hele winkelwagentje
Winkelwagens worden iedere dag aangeraakt door honderden mensen. 
Handvatten zijn grote verspreiders van ziektekiemen: Er zitten meer 
ziektekiemen op een handvat van een winkelwagen dan op een openbaar 
toilet. Stream Pro + is een geautomatiseerde desinfectietunnel die 99,9% 
van alle aanwezige ziektekiemen verwijdert en de kans op infecties drastisch 
vermindert door behandeling van desinfectiemiddel (en UV-C licht). 

Kostenefficiënt
De huidige manuele desinfectie (voor zover dat wordt gedaan) is complex, 
kostenintensief, niet calculeerbaar in gebruik en soms zelfs schadelijk voor de 
gebruiker. En dat terwijl we ons allemaal bezighouden met het terugdringen 
van COVID-19. Stream Pro + desinfecteert tot wel 300 winkelwagens per 
uur met een gemiddeld verbruik van slechts 5 liter desinfectie per dag. 
U heeft geen extra medewerker nodig, het verbruik is controleerbaar en 
u heeft een enorme tijd- en kostenbesparing in vergelijking tot manueel 
desinfecteren.

Custom made mogelijkheden
Er zijn twee standaard uitvoeringen: Stream Pro (op basis van 
desinfectiemiddel) en Stream Pro + (op basis van desinfectiemiddel en/of 
bestraling met UV-C licht). Door het ruime aanbod winkelwagens (lengte, 
breedte, hoogte, toepassingsgebied) kan elke desinfectietunnel custom made 
worden ontworpen. Daarnaast kunt u de oppervlakken aan de zijkant van de 
tunnel inzetten als advertentieruimte voor eigen gebruik of verkoop de ruimte 
aan fabrikanten/leveranciers.



In twee stappen een gedesinfecteerde 
winkelwagen

De desinfectietunnel werkt op basis van de volgende twee desinfecterende 
manieren:

1 Desinfectiespray
Het gehele winkelwagentje wordt door middel van sproeiers ingesprayd met 
desinfectiemiddel op basis van 70%-80% alcohol. Het mistgordijn zorgt 
ervoor dat het desinfectiemiddel in de tunnel blijft. Een goed geconcentreerde 
ethanoloplossing destabiliseert de lipidenmembranen van bacteriën en 
virussen.

2 Bestraling
Na het insprayen met desinfectiemiddel worden de winkelwagens bestraald 
met UV-C licht. UV-C licht is in staat om water, lucht en oppervlakken te 
desinfecteren. Micro-organismen als bacteriën en schimmels absorberen 
van nature UV-C licht. Maar wanneer het UV-C licht de cel van een micro-
organisme binnendringt, verbreekt het de DNA-verbindingen in de cel. 
Hierdoor veranderen de erfelijke eigenschappen van de cel, waardoor micro-
organismen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. Tevens zorgt deze stap 
ervoor dat het winkelwagentje ‘droog’ uit de tunnel wordt gereden.

De behandeling met UV-C straling staat los van het gebruik van 
desinfectiemiddel. Dit betekent dat de desinfectietunnel ook ingezet kan 
worden wanneer u alleen gebruik wenst te maken van UV-C straling.
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Standaard opties

Contactslot
Het apparaat kan in- en uitgeschakeld worden middels een sleutel die u in 
het contactslot draait. Staat de machine aan, dan brandt er een lampje.

Simpel starten
Als het winkelwagentje (maximaal 5 winkelwagens tegelijk) in de tunnel staat, 
drukt u simpelweg op de knop om het programma te starten. Sproeien duurt 
10 seconden.

Sproeiers
Zes sproeiers zorgen ervoor dat het gehele oppervlak wordt bereikt en 
gedesinfecteerd. Het rode LED licht geeft aan dat de desinfectietunnel bezig 
is met desinfecteren.

Gebruikerspaneel en veiligheidssysteem
Stream Pro + is uitgerust met een overzichtelijk gebruikerspaneel en inventief 
veiligheidssysteem. Indien het voorkomt dat een levend organisme de 
desinfectietunnel betreedt terwijl het in werking is, zorgt een bewegingssensor 
ervoor dat het programma direct wordt stopgezet en de lampen uitgezet 
worden.

Daarnaast bevindt zich aan de voor- en achterkant een knop waarmee u de 
Stream Pro + direct kunt uitschakelen.

Desinfectiesensor
Het gele lampje geeft aan wanneer u desinfectiemiddel dient bij te vullen. 
Het lampje gaat branden wanneer er minder dan 20% desinfectiemiddel 
beschikbaar is.

Bewegingsplatform
Het platform zorgt ervoor dat u de Stream Pro + makkelijk kunt verrijden 
naar een andere locatie.
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Stream Pro + overkapping 

Wij bieden de mogelijkheid tot het plaatsen van een custom made constructie 
waardoor uw Stream Pro + veilig en opvallend wordt neergezet in de 
buitenlucht, zoals op het parkeerterrein.

- Aluminium weerbestendige constructie
- Grootte op basis van uw wensen
- Eigen RAL kleur
- Modern design
- Extra mogelijkheden voor marketingdoeleinden

Vraag naar de mogelijkheden!
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Vraag naar een demo en/
of de mogelijkheden!


