
De Handytize reinigingsunit is het antwoord op de groeiende vraag naar effectieve en 

duurzame hygiëneconcepten. Dit apparaat heeft de volgende eigenschappen:

Robuuste hygiëne unit

voor duurzame handreiniging

• Robuust ontwerp, geheel uit roestvast staal

• Sensortechniek zorgt voor touchless gebruik

• Geschikt voor verschillende formaten 

 grootverpakking

• Werkt op netstroom (230V)

• Inzetbaar voor horeca, medische sector, retail,  

 industrie, openbare gelegenheden en meer.

• Mobiel, makkelijk te verplaatsen

• Visuele standmelding om de inhoud te 

 monitoren. Optionele mobiele notificatie.

• Hervullen is eenvoudig (plug out - plug in)

• Customizing opties voor iedere huisstijl

Specificaties

Gezondheid en veiligheid
Handytize maakt handen wassen makkelijk en 
snel, duurzaam en voordelig. Hierdoor draagt het 
bij aan publieke veiligheid, gezondheid en milieu.

Duurzaamheid
Om afval terug te dringen en om het gebruiks- 
gemak te vergroten, gebruikt de unit grote ver-
pakkingen handgel van 5 tot 20 liter. Zo hoeft de 
unit niet vaak nagevuld te worden, want met 5 
liter handgel kunnen 5000 paar handen worden 
gereinigd! Daarnaast is de bag-in-box verpakking 
duurzaam en recyclebaar. 85% minder afval!

Highlights

Handig en snel
De dispenser geeft een afgemeten dosering 
handgel van 1 ml. Naspoelen met water is hierbij 
niet nodig, want de gel droogt snel op. Door 
het snelle en handige gebruik, is de unit zeer 
geschikt voor openbare gelegenheden.

Mobiel
De unit is makkelijk en snel te verplaatsen, zodat 
u flexibel bent in het bepalen van de locatie.
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afmetingen (mm):
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Maatvoering en custom design

De unit is gebouwd in een handig formaat. Hierdoor is het makkelijk te verplaatsen en inzetbaar voor 

bijna alle locaties. Het apparaat is gemaakt van geslepen RVS, wat het een luxe uitstraling geeft. Het is 

echter ook mogelijk om de unit te customizen, zodat het past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Biotize gel

U kunt ook kiezen voor onze alcoholvrije Biotize gel. Deze is 100% natuurlijk en alcoholvrij, maar kan 

in kleinere doseringen worden gebruikt (0,5 ml). Uit 10 liter Biotize gel kunnen dus circa 20.000 paar 

handen worden gereinigd. Bovendien heeft dit extra voordelen op het gebied van veiligheid. Doordat er 

geen alcohol of ethanol in deze hygiënische handgel zit, kunnen we dit leveren in bag-in-box 

verpakkingen van 10 liter of groter.

Navulverpakkingen

Wij bieden navulverpakkingen aan in bag-in-box in 5, 10, 15 of 20 liter. Met bijvoorbeeld 5 liter kunnen 

circa 5000 paar handen gereinigd worden. Na uitvoerig testen is namelijk gebleken dat 1 ml de perfecte 

dosering is. Dit voorkomt onnodige verspilling van handgel. 

Deze grote verpakkingen zijn substantieel goedkoper dan kleine flacons of soortgelijke losse 

verpakkingen. Bovendien reduceert dit plastic afval. De verpakkingen zijn daarbij makkelijk te plaatsen 

en te vervangen in de machine.
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Robuuste hygiëne unit

voor duurzame handreiniging


