
HOOGTE: 1372 mm
WASTAFELHOOGTE: 820 mm
BREEDTE: 1067 mm
DIEPTE:  610 mm
VERSWATERCAPACITEIT: 163 L

AFVALWATERCAPACITEIT: 178 L
LEEGGEWICHT: 54 kg
VOLGEWICHT: 213 kg
AANTAL GEBRUIKEN: 630

De Wave heeft een gesloten verswatertank 
voor extra hygiëne. De gesloten tank maakt 
het gebruik van chloortabletten mogelijk 
voor het doden van schadelijke bacteriën die 
mogelijk in het water leven, om de gebruiker 
en het publiek te beschermen.

WAVE #18378

Type dispensers kunnen variëren op basis van beschikbaarheid

VRIJSTAANDE 
HANDWASSTATIONS

HOOGTE: 1500 mm
WASTAFELHOOGTE: 840 mm
BREEDTE: 1200 mm
DIEPTE:  1200 mm
VERSWATERCAPACITEIT: 150 L

AFVALWATERCAPACITEIT: 208 L
LEEGGEWICHT: 37 kg
AANTAL GEBRUIKEN: 800

De MacGyver is een tijdelijke oplossing 
om een vrijstaand station te verschaffen. 
De MacGyver bestaat uit vier van onze 
Slimmate 3-wasbakken die in een 
vuilwatertank van 208  liter afwateren. Elke 
wasbak bevat 37,5 liter vers water.

MACGYVER #23299

Een nieuwe gestroomlijnde wasbak met een 
hoge productiecapaciteit, die past in de meeste 
standaardtoiletten voor eenvoudig transport. 
Een nieuw vergrendelingsmechanisme, een 
eenvoudigere aanzuigpoort en toegang tot de 
verswatertank, plus grotere handgrepen aan 
alle vier de zijden maken van de Tag 4 een 
onderhoudsarm, alledaags station.

TAG 4 #23341

HOOGTE: 1500 mm
WASTAFELHOOGTE: 840 mm
BREEDTE: 700 mm
DIEPTE:  540 mm

VERSWATERCAPACITEIT: 76 L 
LEEGGEWICHT: 35 kg
AANTAL GEBRUIKEN: 200

Ons rug-aan-rug dubbel vrijstaand 
station met 2 Slimmates maximaliseert 
draagbaarheid, waardoor u 200 keer uw 
handen kunt wassen zonder dat er slangen 
met stromend water op hoeven te worden 
aangesloten. Dit met respect voor sociale 
afstand en strikte hygiënemaatregelen dankzij 
de scheidingswand en voetbediende pomp.

AQUATWIN #23355

De Breeze heeft twee stations voor het wassen 
van handen en onderarmen en werkt met 
handenvrije voetbediende pomp die reeds 
jaren standaard worden voorzien in Satellite-
producten, voor een probleemloze bediening.

BREEZE       BREEZE I  #18233       BREEZE II  #21300
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HOOGTE: 1524 mm
BREEDTE:  559 mm
DIEPTE:  508 mm
VERSWATERCAPACITEIT: 76 L
AFVALWATERCAPACITEIT: 76 L
LEEGGEWICHT: 25.4 kg

HOOGTE: 1638 mm
BREEDTE: 485 mm
DIEPTE:  645 mm
VERSWATERCAPACITEIT: 76 L
AFVALWATERCAPACITEIT: 83 L
LEEGGEWICHT: 30 kg

HOOGTE: 1499 mm
BREEDTE: 483 mm
DIEPTE:  673 mm
VERSWATERCAPACITEIT: 83 L

AFVALWATERCAPACITEIT: 83 L
LEEGGEWICHT: 29.5 kg

*Bestel de dispensers afzonderlijk

*Bestel de dispensers afzonderlijk

*Dispensers inbegrepen

*Dispensers inbegrepen

*Bestel de dispensers afzonderlijk



HOOGTE: 978 mm
WASTAFELHOOGTE: 840 mm
HOOGTE "FOREARM":  1118 mm
BREEDTE: 483 mm
DIEPTE:  203 mm

VERSWATERCAPACITEIT: 38 L
LEEGGEWICHT: 6.4 kg
VOLGEWICHT: 44 kg
AANTAL GEBRUIKEN: 200

Dit compacte in-unit-handwasstation heeft een 
waterbesparend "waaierstraal"-mondstuk en 
een royale hoeveelheid vers water voor een 
groot aantal wasbeurten per vulling. Ontworpen 
om in de meeste units te passen, inclusief die 
van de meeste concurrenten. Ook aangeboden 
met een volledige onderarmwastafel.

SLIMMATE #20621  (FULL FOREARM #20624)

Type dispensers kunnen variëren op basis van beschikbaarheid

INBOUW-HANDWASSTATIONS

HOOGTE: 1118 mm
BREEDTE: 559 mm
DIEPTE:  229 mm
 

VERSWATERCAPACITEIT: 32.5 L
LEEGGEWICHT: 6.4 kg
VOLGEWICHT: 44 kg
AANTAL GEBRUIKEN: 200

Stijlvol hoekhandwasstation met voetpomp 
past perfect in het interieur van de Maxim 
3000®. Het extra grote bekken is uiterst 
gepolijst voor een gemakkelijke reiniging zodat 
het na langdurig gebruik nog steeds schoon 
oogt. Ook aangeboden met een volledige 
onderarmwastafel.

MAXIM 3000 #22362  (FULL FOREARM #22300)

HOOGTE: 934 mm
BREEDTE: 432 mm
DIEPTE:  343 mm
 

VERSWATERCAPACITEIT: 83.3 L
LEEGGEWICHT: 11.4 kg

Dit robuuste interne handwasstation vereist 
het verwijderen van het draagbare toilet 
urinoir, maar geeft de gebruiker 83,3  liter 
aan verswatercapaciteit. In situaties waarin 
een verswaterspoelsysteem nodig is, 
dient de Pro-22 als de voorkeurseenheid 
voor zowel handen wassen als het 
verswaterreservoir voor de spoelafvaltank.

PRO-22 #8263-620-C

HOOGTE: 1118 mm
BREEDTE: 483 mm
BREEDTE "SLIM":  356 mm
DIEPTE:  267 mm
 

VERSWATERCAPACITEIT: 45.4 L
LEEGGEWICHT: 7.7 kg

Dit is misschien wel de meest flexibele van 
de in-unit handwasstations op de markt. 
De Pro-12 biedt voldoende reservoirruimte 
en de mogelijkheid om deze in een van de 
mobiele toiletten van standaardformaat 
van PolyPortables te plaatsen zonder het 
urinoir te verwijderen. Ook verkrijgbaar in 
een “Slim” -model om in bijna elk ander 
merk mobiel toilet te installeren.

PRO-12 #8592-605-99

* Afgebeeld met Promount Board

* Afgebeeld met Promount Board

HOOGTE: 1689 mm
BREEDTE: 406 mm
DIEPTE:  286 mm
 

VERSWATERCAPACITEIT: 64.3 L
LEEGGEWICHT: 8.4 kg 
AANTAL GEBRUIKEN: 330

Het rechtopstaande AgWash™-handwas-
station kan langs buiten tegen alle 
draagbare toiletten worden gemonteerd 
om te voldoen aan de GAP-vereisten voor 
open lucht.

AGWASH #40082 
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Type dispensers kunnen variëren op basis van beschikbaarheidchikbaarheid

HANDREINIGINGSTATIONS

HOOGTE:  1194 mm
BREEDTE + DIEPTE BODEM:  762 mm
BREEDTE + DIEPTE TOP:   210 mm

De Handistand II is een eenvoudig, 
handig handreinigingsstation voor elke 
gelegenheid. De holle piramidevorm 
maakt het gemakkelijk te manoeuvreren 
en te stapelen voor transport of opslag. 
Met de capaciteit om vier dispensers 
te bevestigen, zal de Handistand II zo 
veelzijdig zijn als u het nodig heeft.

HANDISTAND II #23252

De HandiStand is gemaakt van 
onbreekbaar gevormd polyethyleen dat 
bestand is tegen de kracht van vandalen 
en de natuur, zodat u het jaar na jaar kunt 
blijven verhuren. Als snellere winsten en 
voordelen op lange termijn zijn wat u van 
een handreinigingsstandaard wenst, dan 
stelt de Handistand u niet teleur.

HANDISTAND I #20847

HOOGTE:   1524 mm
BREEDTE:   508 mm
DIEPTE: 508 mm

GEWICHT (ZONDER DISPENSERS):   7.25 kg
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GEWICHT (ZONDER  

DISPENSERS): 10 kg

*Bestel de dispensers afzonderlijk

*Bestel de dispensers afzonderlijk



BULKZEEP

DISPENSERS VOOR PAPIEREN HANDDOEKEN

DISPENSERS & NAVULLINGEN
Type dispensers kunnen variëren op basis van beschikbaarheid

TOILET WASHDOWN

Voor gebruik op bouwplaatsen of 
op uw eigen bedrijfsterrein. Reinigt 
binnen- en buitenwanden. Zorgt 
ervoor dat uw toiletten er als nieuw 
blijven uitzien.

BULK HANDONTSMETTINGSMIDDEL

#34044 ontsmettingsgel, 65% alcohol, 5L
#34046 ontsmettingsvloeistof, 80% alcohol, 5L
#34043 ontsmettingsgel, 65% alcohol, 20L
#34045 ontsmettingsvloeistof, 80% alcohol, 20L
 ontsmettingsgel, 65% alcohol, 200L
#34076 ontsmettingsvloeistof, 80% alcohol, 200L
 ontsmettingsgel, 65% alcohol, 1000L
 ontsmettingsvloeistof, 80% alcohol, 1000L

BULKDISPENSER

1L
3.8L
23L

Bulkzeep 10L 
#34030 

Dispenser voor bulkzeep /  
bulk handontsmettingsmiddel
#34037

DISPENSERS

Dispensers
#20892

Navulling handontsmettingsmiddel
 6 x 1L #21087

NAVULLINGEN

Navulling zeep
6 x 1L #21086
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#31433 container 20L met dop 
#30405 lege spuitfles van 1 liter
#17754 sproeier voor 1L spuitflessen

#8150-605


