BASIX

- TILLVERKAD AV ROSTFRITT STÅL

MOBILA HANDTVÄTTSTATIONER

KAN GE

ÖVER 300

HANDTVÄTTAR
PER
BEHÅLLARE

DET HELT NYA UTRYMMESBESPARANDE, MOBILA HANDSFREE HANDFATET
- Unde rlättar hygie nisk handtvätt öve rallt, äve n där vatte n, avlopp e lle r e l inte finns tillgängligt. Ge r en
marknadsledande 24 handtvättar per liter vatten!

FÖRBÄTTRA HYGIENEN
Handtvätt är nummer ett i
förebyggandet mot spridning av
virus, bakterier och andra
patogener. Bra vanor kan
uppmuntras med rätt utrustning
installerad i rätt läge.

BÄRBAR

VATTENSPARANDE KRAN

Avtagsbara hjul och integrerat
grepphandtag i stänkskyddet tillåter
enkel transport. Handtvättstationen
kan enkelt flyttas utan att behöva
bära utrustningen. Idealisk för
användning vid ingångar till
byggnader/verksamheter.

Modellerna är handsfreedrivna med
en vattenbesparande kranspridare.
Komplettera genom att lägga till
valfri behållare för tvål /
desinfektionsmedel.
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VARFÖR MOBIL HANDTVÄTT?
Autonomt system som gör vatteninlopp,
avloppsrör eller elektricitet onödigt. Gjort för
platser där det inte finns vattenanslutning,
avloppsanslutning eller elektricitet.
Perfekt för utomhusevenemang,
marknadsplatser, mässor, matställen eller
camping.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR






Tillverkad i Storbritannien
Manuell fotpump – för minskad återkontaminering
Stor öppning för fotpump (245 x 180mm) – för enkel drift
Vattenpip utrustad med vattenbesparande spridare
1x 12.5L vattenbehållare och 1x 12.5L
avfallsinsamlingsbehållare (extra tillbehör finns på begäran
för att möjliggöra enkel kontinuerlig användning)
 1x 12.5L vattenbehållare ger över 17 handtvättar per liter
(över 210 totalt) Alternativ levererad med
ultravattenbesparande spridare. Den ger ett
marknadsledande antal handtvättar, med över 24
handtvättar per liter (totalt över 300)

TILLVAL

Tvål/ desinfektionspump

 Tar extremt liten plats – endast B384 x D360mm
 Förstärkta PVC-vattenslangar och flexibel
avfallsanslutning
 Förstärkt, kraftig fotplatta i rostfritt stål
 Stänkskydd – för att skydda väggar från vattenstänk
 Främre gångjärnsdörr, med regel, för att komma åt lagrat
vatten och avfallsbehållare
 2x hjul och handtag inbyggt i stänkskydds möjliggör enkel
transport och förflyttning
 Hjul kan tas bort för att möjliggöra väggmontering om så
önskas

*Obs: KALLVATTEN endast via lagrade behållare
Soptunna

TEKNISK SPECIFIKATION
VIKT: 15,5 kg (med tomma vattenbehållare/utan tvålpump)
MATERIAL: Vask i förstklassigt polerat 304 rostfritt stål och skal i

korrosionsbeständig 430

FLER MODELLER

Modell: BSX-MHB-HCW – Idealisk för områden med varm och kall
vattenförsörjning samt avloppsanslutning tillgänglig. Tidsflödande
fotventil med manuell mixerventil.
Modell: BSX-MHB-HCW-T – Som ovan, med termostatblandande ventil.
För mer information, kontakta oss på info@greasefix.se alt 073 682 84 49

GARANTI
Ett års garanti från fakturadatum, mot uppvisande av defekta
delar eller felaktig tillverkning.
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.
Pappersbehållare

