


Dispensers voor gel of handdoek*

Infraroodkap*

Antipropagatieverbinding
serieel

Binnenste tray bevestigd aan de totempaal

* optioneel

Magnetische klem voor 
een perfecte vastheid

Safe@work

Het contactloze dockingstation 

Voor aansluiting C60

Met zijn infraroodsensor en samenhang van modules, de ‘’Safe@Work” terminal, automatiseert deze acties en 
centraliseert hygiënische stappen.
“Safe@Work garandeert een veilig en geruststellende werkomgeving voor de werknemers.

Door ze op maat te maken, biedt u uw werknemers een effectieve oplossing die op lange termijn perfect in uw 
werkomgeving past.

Referentie 257.10

Afmetingen van de basis
S x H x D cm

41,2 x 163,2 x 5,5 cm
S : 31,5 cm (voet van totempaal) 

S : 37 cm (met klemmen)

 Opening
Vierkante 

23,5 x 23,5 cm

Materiaal
Totem : Staal, verf met hoge dichtheid

markering steungebied: Acryl

Beveiliging
Infrarooddispensers en -afdekkingen

Veiligheid Joint anti-propagation virus

Kleur   Zwart  -    Grijs 

Garantie 2 jaar.



Safe@work

Het contactloze dockingstation 

Voor aansluiting SAKURA

Met zijn infraroodsensor en samenhang van modules, de ‘’Safe@Work” terminal, automatiseert deze acties en 
centraliseert hygiënische stappen.
“Safe@Work garandeert een veilig en geruststellende werkomgeving voor de werknemers.

Door ze op maat te maken, biedt u uw werknemers een effectieve oplossing die op lange termijn perfect in uw 
werkomgeving past.

Referentie 257.10

Afmetingen van de basis
S x H x D cm

41,2 x 163,2 x 5,5 cm
S : 31,5 cm (voet van totempaal) 

S : 37 cm (met klemmen)

 Opening
Vierkante 

23,5 x 23,5 cm

Materiaal
Totem : Staal, verf met hoge dichtheid

markering steungebied: Acryl

Beveiliging
Infrarooddispensers en -afdekkingen

Veiligheid Joint anti-propagation virus

Kleur   Zwart  -    Grijs 

Garantie 2 jaar.

Dispensers voor gel of handdoek*

Infraroodkap*

Antipropagatieverbinding
serieel

Binnenste tray bevestigd aan de totempaal

* optioneel

Magnetische klem voor 
een perfecte vastheid



Gel

(automatisch)

kleur

kleur

Handdoekje
(handmatig)

Infraroodkap

SELECTIE

Verdeler

OPTIES

Stoppen
TOTEM PAAL

257.14

300.04 257.11

257.15

  Zwart  -    Wit   Zwart  -    Wit  -    Metaal

  Zwart  -    Wit/Grijs


