
Handen wassen, handen wassen! Het is een blijvend advies van het RIVM: vaak handen wassen in de strijd 
tegen corona. Maar wat als water en zeep niet voorhanden zijn? In de openbare ruimte, bij de entree van 
(overheids)gebouwen, reisaccommodaties, kantoren, praktijken, onderwijs- of zorginstellingen.
De handreinigingsunit is dé doeltreffende oplossing nu het openbare leven weer op gang komt. De unit is 
ontworpen met de bedoeling dat veel mensen hun handen op een veilige manier kunnen desinfecteren.

Sinds de lancering van de eerste unit (type Custom, met een afvalcontainer als basis) zijn de units van 
handreinigingsunit.nl doorontwikkeld voor verschillende doelgroepen en toepassingen (ruimte). Met trots 
presenteren we nu de Cube-rvs: een geheel circulaire handreinigingsunit van roestvrijstaal! De hydraulische 
voetbediening vindt haar basis in industriële toepassing. Het is geschikt voor zeer intensief gebruik.

totaaloplossing voor handreiniging op locatie
geschikt voor intensief gebruik
geen elektra-  of wateraansluiting nodig
voorkomt rest- en zwerfaval
geheel van roestvrijstaal
ombouw te customizen
huidvriendelijke handreiniging met PureMed

Neem contact met ons op! info@handreinigingsunit.nl

Model Cube-rvs is optioneel 
verkrijgbaar met wieltjes en 
een handopening. Daarmee 
is de Cube-rvs neer te zetten 
op elke gewenste locatie. 

Geen elektriciteit- of 
wateraansluiting nodig. Ook 
papieren handdoekjes of 
papierrollen zijn overbodig. 
Voorkom zwerf- en restafval.

De hydraulische 
voetbediening is geschikt 
voor zeer intensief gebruik. 

De Cube-rvs is ook geschikt 
voor gebruik in de 
buitenruimte. Model Cube-
rvs is helemaal van sterk (en 
hufterproof) rvs. Bovendien is 
rvs niet brandbaar. De Cube-
rvs kan ook worden verankerd 
aan de ondergrond. 

Bied uw relaties een veilige, 
hygiënische en verzorgende 
handreinigingsservice. Om 
het optimale effect van 
de handreinigingsunits te 
garanderen, werken wij 
met PureMed, hydraterend 
handreinigingsmiddel met 
biologische handalcohol, op 
basis van medische formulering.

Mobiel Duurzaam Solide Verzorgend
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Handreinigingsunit.nl werkt samen met PureMed, medische formulering voor handreiniging. PureMed, 
geproduceerd met biologische medische alcohol, bevat een terugvetter: de handen worden met de reiniging 
tegelijkertijd gehydrateerd. Dit is een extra service aan de bezoekers van uw locatie: een puur, verzorgend en 
medisch veilige handreiniging. Zonder chloortoevoeging of gebruik van industriële alcohol. Omdat PureMed 
85% alcohol bevat, is voor afdoende handreiniging 3 ml product nodig. De meeste producten die momenteel 
worden aangeboden bevatten 70% alcohol, dan is 6 ml nodig voor afdoende reiniging. 

Model Cube-rvs
hxbxd: 1250x537x338 mm. 
voorzien van 5 liter reservoir, voor ca. 1.650 paar handreinigingen.

Model Cube-rvs is helemaal gemaakt van roestvrijstaal. Dit model is 
met folie te customizen. Cube-rvs is geschikt voor gebruik in openbare 
ruimte, sportparken, onderwijsinstellingen, ontvangstruimten, showrooms, 
hotellobby’s, horeca, polikliniek, (bedrijfs)restaurant, kantoor of 
praktijkruimte. Model Cube-rvs is optioneel verkrijgbaar met handgreep en 
wieltjes, of met een set bouten ter verankering op de ondergrond.

Cube-rvs

materiaal rvs

binnenwerk industrieel rvs

customized 3-zijdig folie

afmetingen (hxbxd in mm) 1250x537x338

reservoir bijvullen via zijkant

reservoir afgesloten

garantie binnenwerk* 1 jaar

ko
op

prijs per stuk 1 < 10 *
(incl. 5 liter PureMed)

999,-

prijs per stuks 10 < 25 *
(incl. 5 liter PureMed)

949,-

hu
ur

overeenkomst obv 24 mnd mail ons voor 
een passende offerte

overeenkomst obv 12 mnd mail ons voor 
een passende offerte

Neem contact met ons op! info@handreinigingsunit.nl

* zie de garantievoorwaarden.  * alle prijzen zijn excl. BTW, af fabriek.
* voor bezorgen op locatie maken we graag een passende afspraak.
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