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Högpresterande desinfektionsmaskin

Maskinens eff ektivitet och design gör det enkelt och 
roligt att skydda dig själv och andra från både bakterier 
och virusinfektion. Vi är övertygade om att maskinen 
kommer att öka renligheten hos dina besökare och 
anställda, och på så sätt minska smittspridning. 
Desinfektionsmaskinen från Solomsweden är en 
eff ektiv och prisvärd maskin för era lokaler! 

Ni kan välja mellan leasing eller direktköp. 

Maskinen kan naturligtvis profi leras med egen text och 
logga på chassit och egen presentation eller reklam på 
bildskärmen.

Specifi kationer

Storlek: H1425xB495xD350 mm
Nettovikt: 35 kg
Bruttovikt: 65 kg
Drift: 220V/50Hz
CE-märkt.
Tillverkad av maskinlackad aluminiumplåt, låsbar.
Bildskärm 19,5”.
Voice recorder-modul samt 12 V högtalare 5W.
HD-media Player med USB-anslutning.
Elektronisk handsensor.
Digitalt räkneverk (av användare).
Fjärrkontroll för att reglera ljudnivå.
Justerbara munstycken och justerbar sensor.
Plats för desinfektionsvätska i ex vis 5-litersdunk.
Uppsamling av överskottsvätska till returbehållare 
(ex vis 5- litersdunk).

Spara tid och pengar

De dispenserlösningar man ser idag är ofta anonyma, 
har liten kapacitet, tar onödig tid och är kladdiga vilket 
kan leda till köbildning samt genererar, förutom spill, 
ofta ett svinn som kan vara betydande. Med vår berö-
ringsfria lösning får du en hygienisk, ren handtvätt och 
slipper risk för köbildning, spill, och svinn samt skickar 
en tydlig signal om var och hur man kan desinfi cera 
sina händer – och föremål som nycklar, mobiltelefon 
och plånbok.

Maskinen har en inbyggd 19,5 tumsskärm som place-
ras i ögonhöjd. Den här skärmen gör det möjligt att visa 
valfria videor eller bildspel för information gällande 
hygien eller reklam. Under den del som desinfi cerar 
händerna fi nns ett fack som möjliggör torr desinfi ce-
ring av lösa föremål som plånbok eller mobiltelefon. 
Maskinens sensor upptäcker att något har placerats i 
facket och aktiverar en UV-lampa vars ljus desinfi cerar 
föremålet på ytan.

Specifi kationer

Leasa 
eller köp

Skärm för 
instruktioner 
eller reklam

H 1425 mmH 1425 mm

UV
desinfektion 
av t ex mobil



Om oss

Solom Sweden AB erbjuder en  

kompakt och högpresterande  

desinfektionsmaskin. 

 

Häng med i den spännande  

utvecklingen av framtidens renlighet!

Vid frågor eller funderingar,  

tveka inte att kontakta oss på Solom Sweden AB.

Telefon: 010-150 19 40

Instagram solomsweden

E-post: info@solomsweden.se

www.solomsweden.se

Org nr 559265-2258
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