
Jouw boodschap centraal

Kies je eigen tekst
Met deze desinfectiezuil communiceer 
je duidelijk én opvallend jouw gewenste 
boodschap. Je kiest zelf de tekst die zichtbaar 
is op het informatiebord van de zuil. Denk 
bijvoorbeeld aan hygiëne instructies.

100% recyclebaar
Deze circulaire zuil is gemaakt een 
gerefurbished bureaustoel kruispoot en 
materiaal vervaardigd uit gerecyclede 
petflessen. De producten zijn zelf ook weer 
volledig recyclebaar.

Eenvoud en circulariteit

Verrijdbaar
Deze lichtgewicht zuil is makkelijk 
verplaatsbaar dankzij de kruispoot met 
wielen. 

Desinfectiezuil circulair 

Dit product wordt geleverd exclusief 
handpompje / desinfecterende gel.



Specificaties 

Onderstel:   kruisvoet op wielen
Buis:                      staal diameter 50 mm, zwart gecoat
Planchet:               bamboe, in hoogte verstelbaar
Informatiebord:     gerecycled PET, kleur n.t.b. Voorzien van print naar keuze.
Hoogte totaal:  155 cm
Gewicht:                 circa 10 kg



NIEUW
passie voor duurzaam

Stalenkaart Acous�c solu�ons

De panelen zijn gemaakt van 100% 
gerecycled en recyclebare pet vezels. 
Omdat de vezels horizontaal en ver�-
kaal verweven zijn met elkaar, is er geen 
toevoeging van lijm nodig om de sterk-
te in het paneel te krijgen. Hierdoor zijn 
de panelen ook zeer slagvast, maar ook 
beprikbaar.

De panelen hebben een uitstekende 
kleurechtheid, omdat de kleur geïnjec-
teerd is in de vezel.

De brandwerendheid is getest en 
volgens EN 13501-1:2007+ A1:2009 en 
hee� een klassering behaald van 
B-.s1,d0.

De akoes�sche waardes zijn getest 
volgens DIN EN ISO 354-2003-12. Resul-
taat bij een dikte van 9mm:  NRC  0,30.

OPNIEUW
www.opnieuw.nl
info@opnieuw.nl
088 240 00 72

Grey (16) Dark Grey (23)Silver Grey (12)White (20)

Dark Camel (22) Light Oak (39)Black (09)Antraciet (03)

Light Blue (14) Middle Blue (27)Apple Green (51)Green (19)

Red (25) Purple (41)Orange (56)Yellow (05)

Meer informatie over dit product?
Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat wij 
voor jullie organisatie kunnen betekenen. We denken graag 
met je mee!

health2work.nl

Health2Work B.V.
Zwetsloot 5E
9231 DW Surhuisterveen
T 088 240 00 60
E info@health2work.nl

Kleuren
Je kunt kiezen uit onderstaande kleuren. 

https://www.health2work.nl

