
SANIPAAL 
MET AUTOMATISCHE DISPENSER

make things talk to each other



In deze tijden waarin de hygiëne-eisen door iedereen strikt nageleefd dienen te worden, wilt u dat uw 
medewerkers en klanten zich nauwgezet aan de regels kunnen houden. Daarom lanceert mattteo de  
SANIPAAL met automatische dispenser. Perfect geschikt om aan de ingang van uw warenhuis, 
horecagelegenheid, werkplaats of kantoor te plaatsen en zo de hygiëne te waarborgen. 

Deze desinfectiepaal is geheel gemaakt van metaal en is zilver gepoedercoat. Deze neutrale kleur  
zorgt voor een cleane uitstraling en het strakke design met geïntegreerde handgreep maakt dat dit  
hygiënestation in elk interieur tot zijn recht komt. Tegen een kleine meerkost is het zelfs  
mogelijk om de SANIPAAL te personaliseren met uw bedrijfslogo en/of firmakleuren.

De grote, volle voet voorkomt dat de paal makkelijk omvalt. Bovendien is de sokkel voorzien van 4 
slijtvaste voetjes om beschadiging aan uw vloerbekleding te vermijden.  Optioneel is ook een voet 
met 2 wieltjes beschikbaar, waardoor het geheel nog makkelijker verplaatsbaar wordt. 

SANIPAAL MET AUTOMATISCHE DISPENSER

Elk desinfectiestation is standaard uitgerust met 
onze automatische dispenser met infrarood- 
sensor(1). Dankzij de bewegingssensor kun-
nen personeel en klanten hun handen reinigen  
zonder in direct contact te komen met de 
zuil of dispenser. Hierdoor wordt de kans op  
besmetting gevoelig verkleind. 

Onze dispenser unit is geplaatst op een ergono-
mische hoogte van 110 cm, wat hem toegan-
kelijk maakt voor zowel staande personen als 
rolstoelpatiënten. Hij heeft een inhoud van maar 
liefst 1L, waardoor de navulfrequentie tot een 
minimum beperkt wordt.

Aangezien mattteo zelf producent is van de  
SANIPAAL, zijn wij in staat deze op erg korte  
termijn bij u uit te leveren. 

Ook voor de navulling van de desinfectievloei-
stof kan u bij ons terecht, zodat u slechts 1 adres  
nodig heeft voor al uw benodigdheden.

Contacteer ons nu op info@mattteo.com

(1) Geleverd excl. 4 batterijen type BDPLR14



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen 1490x390x390 mm (HxBxD)

Gewicht ca. 9 kg

Materiaal Aluminium + Staal

Afwerking Epoxy Poedercoating

Kleur Zilver

Automatische Dispenser Met infrarood bewegingssensor

Inhoud Dispenser 1L

Hoogte Dispenser 1100 mm (gemeten vanaf onderkant)

Handgreep Bovenaan geïntegreerd

Wieltjes Optioneel

Personaliseren (logo/naam/kleuren) Optioneel

Vooraanzicht Zijaanzicht Bovenaanzicht



Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89

Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.be


