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In deze tijden waarin de hygiëne-eisen door iedereen strikt nageleefd dienen te worden, wilt u dat 
uw medewerkers en klanten zich stipt aan de regels kunnen houden. Daarom lanceert mattteo de 
Safe@Work SANIPAAL. Perfect geschikt voor ziekenhuizen of om aan de ingang van uw horeca- 
gelegenheid, werkplaats of kantoor te plaatsen en zo de hygiëne te waarborgen. 

Onze desinfectiepaal is geheel gemaakt van metaal en is wit en zilver gepoedercoat. Deze neutrale 
kleuren zorgen voor een cleane uitstraling en het strakke design maakt dat dit hygiënestation in elk 
interieur tot zijn recht komt.

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

SANIPAAL

Elk desinfectiestation bestaat standaard uit een 
voetplaat, verticale staander en een bovenplaat. 
Deze kan naar keuze uitgerust worden met een  
automatische dispenser, universele houders 
voor desinfectieflesjes, handschoenen en mond-
maskers. Hierdoor heeft u meteen alle benodigd-
heden bij de hand. 

Onze dispenser unit is geplaatst op een ergo- 
nomische hoogte van ca. 100 cm, wat hem  
toegankelijk maakt voor zowel staande perso-
nen als rolstoelpatiënten. Hij is geschikt voor 
desinfectieflessen tot 1L, waardoor de navul- 
frequentie tot een minimum beperkt wordt.

Bovenaan heeft u de mogelijkheid om een  
DIN A4-houder te plaatsen, waardoor u de te  
volgen reinigingsinstructies voor personeel,  
bezoekers of klanten duidelijk kan aan- 
geven. Ook kan u de paal personaliseren met uw  
bedrijfskleuren en/of -logo.

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

Ook kan u bij ons terecht voor de navulling van 
de desinfectievloeistof, waardoor u slechts 1 
adres nodig heeft voor al uw desinfectiebeno-
digdheden.

Contacteer ons nu op info@mattteo.com
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OPTIES EN TOEBEHOREN
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Automatische dispenser met 
universele navulcontainer van 

1200 ml
Set 4 batterijen Duracell Pro DIN A4- houder

Universele dispenserhouder Afvalzakhouder 10L Velcro klittenband 13 mm

Set wielen 50 mm voor sokkel

Schap voor handschoenen  
& mondmaskers 538x147 mm Personaliseren met uw logo Personaliseren met  

bedrijfskleuren
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TECHNISCHE GEGEVENS

Max. Afmetingen 1753x590x441 mm (HxBxD)

Materiaal Aluminium + Staal

Afwerking Epoxy Poedercoating

Kleur Wit + Zilver

Vooraanzicht Zijaanzicht



MATTTEO BV
Tel: +31 646 904 003
Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.nl
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ONTDEK OOK ONZE SANISCHERMEN


