
EEN STIJLVOLLE DESINFECTIEZUIL, SPECIAAL VOOR UW KANTOOR.

Eén ding is zeker: hygiëne wordt een nieuwe én blijvende USP binnen de kantorenbranche. Met de SANITEASY desinfectiezuil kunnen 
we er samen voor zorgen dat hygiëne maatregelen makkelijker worden nageleefd. 

SANITEASY desinfectiezuil heeft een luxe uitstraling en antibacteriële coating. De zuil is voorzien van LED verlichting en u kunt een 
keuze maken uit een witte of zwarte variant, zodat deze altijd bij uw interieur past. Ook kunt u de zuil op elke plek plaatsen doordat 
u deze keuze heeft uit 230V of accu/batterij. U zult het niet verwachten, maar deze stijlvolle zuil is de goedkoopste oplossing in de 
markt door het lage vloeistofgebruik en geen onderhoudskosten. U bespaart tot wel €364,00 per maand.

Middels een automatische sensor is het mogelijk om uw handen te desinfecteren met een uniek mist systeem zonder een hendel of 
knop aan te raken. Uw handen zijn binnen een paar seconden droog, dus geen verspilling van vloeistoffen en ook zeker geen 
vloeistof op uw bureau of apparaten. 

De zuil is zeer stevig gebouwd en heeft een grote lekbak, waardoor ook de vloer schoon blijft. Daarnaast heeft de vloeistof een 
prettige geur en is deze beschikbaar met zowel alcohol als niet-alcohol vloeistoffen. U hoeft de gebruikers niks uit te leggen en het 
navullen werkt eenvoudig en hoeft pas na ~16.400 ontsmettingen. De SANITEASY desinfectiezuil is ook beschikbaar op huurbasis met 
een lage maandelijkse prijs, zodat u meteen kunt beginnen met besparen.
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Veilig en contactloos

Eenvoudig in gebruik

Elegant design

Past bij elk interieur

Overal te installeren

Robuust en schoon

Gebruikt weinig vloeistof

Diverse vloeistof opties

Geen natte handen na gebruik

Grote snel te verwisselen vloeistoftank

Geen onderhoudskosten

Laagste Total-Cost-of-Ownership

Uit voorraad leverbaar

Made in de EU en leverbaar op maat

Verkrijgbaar op huurbasis



DE MEEST KOSTENEFFICIËNTE OPLOSSING 

PLAN EFFECT
De Elzenhof 11
4191 PA Geldermalsen

+31 (0)345-587015
saniteasy@planeffect.nl
planeffect.nl/saniteasy

DESINFECTIEZUIL OP MAAT

De SANITEASY kan naar wens voorzien worden van huisstijl elementen, een 
logo of ander ontwerp. Dankzij de customize mogelijkheid valt de zuil goed 
op en sluit deze stijlvol aan bij uw interieur.

PLAN EFFECT | SANITEASY
De Elzenhof 11
4191 PA Geldermalsen

Model T Model

Kleur Wit of zwart

Afmeting 25cm x 25cm x 135cm

Voeding 230V of accu/batterij

Vloeistoftank 5 Liter (~16.400 sprays)

Spraysensor IR bewegingssensor

Verlichting LED verlichting

Materiaal Gepoedercoat staal

Coating Anti bacterieel, PZH certificaat
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SOORT 
DISPENSER

250 ml handgel flacon

500 ml handgel flacon

1 liter handgel flacon

Desinfectiepaal

SANITEASY desinfectiezuil

KOSTEN PER 
LITER

SPRAYS PER
LITER

€ 15,80 587

€ 9,90 587

€ 8,95 587 

€ 8,60 880

€ 7,80 3280

MAANDELIJKSE 
KOSTEN *

MAANDELIJKSE 
BESPARING *

€ 933,00 € 851,00

€ 585,00 € 502,00 

€ 529,00 € 446,00

€ 339,00 € 256,00

€   82,00

SPECIFICATIES

Handen desinfecteren met flesjes werd bij ons al snel vergeten. 
De SANITEASY is door zijn lichtgevende voet een echte eyecather! 
Hierdoor houdt iedereen automatisch even zijn handen er onder. 

Eelco Gijze - LEBARA

Een berekening op maat? Neem contact op!

* Calculatie gebaseerd op 8000 sprays per week. 


