
Hygiëne en 
bescherming



Corona is nog steeds een dagelijkse realiteit, dit vraagt om duurzame 
preventiemaatregelen. Onze professionele balie preventieschermen waarborgen 
de veiligheid van uw medewerkers en patiënten en zijn daarom uitermate 
geschikt voor de 1,5 meter-samenleving. 

Waarom de Spruyt hillen balie preventieschermen?

  Keuze uit verschillende breedtematen (80/90/100/120cm)
  Hoogte 1 meter
  Glashelder en hoogwaardig kunststof
   Eenvoudige montage (bestaat uit 3 delen) en binnen 1 minuut op uw balie 
te plaatsen

  Doorgeef “luik” (40cm) aan onderzijde van het preventiescherm

Prijzen en levertijden van balie preventieschermen zijn op aanvraag.  
Wil je meer weten, neem dan contact op met: cs@spruyt-hillen.nl

Wij hebben nu ook de mogelijkheid om 
maatwerkschermen te leveren voor in uw 
productie-, kantoor- of bewerkingsruimte. Nog 
steeds gemaakt van hetzelfde 6 mm dikke 
glasheldere kunststof en indien gewenst kunnen 
delen aan elkaar worden gekoppeld met 
hoogwaardige geborstelde aluminium profielen.

Per werkplek kunnen wij tegen een laag tarief bij u 
afleveren. 

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact 
op met de afdeling customer service via  
cs@spruyt-hillen.nl of 030-2814411

Balie preventieschermen

(Be)schermen op maat
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Vaste maat 60 cmS: 10 cm
M: 15 cm
L: 20 cm
XL: 30 cm

Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Hygiënezuil 3 in 1

  Gemaakt van gepoedercoat metaal  
   Afmeting: h 100 x b 33 x d 33 cm
   Inclusief 1 doseerpomp (hervulbaar) 

met desinfecterende gel
  Inclusief 1 tissuerol
  1 rol vuilniszakken en houder
   Inclusief sticker ‘Samen 

verantwoordelijk’ en instructie

Hygiënezuil 3 in 1
Artikelnummer:  211405
Prijs per stuk:  € 275,-*
Kleur:  wit
Levertijd:   uit voorraad 

leverbaar

In de huidige ‘coronatijd’ en straks in een tijd na corona zal de wereld 
blijvend veranderen. We leven in een nieuwe anderhalvemetersamenleving 
en daarin zal (persoonlijke) hygiëne een belangrijke plaats blijven innemen. 
Veiligheid en hygiëne voor uw personeel en klanten blijft van belang.  

Daarom bieden wij u de hygiënezuil 3 in 1 aan, zodat uw personeel en uw 
klanten hun handen kunnen desinfecteren middels de doseerpomp. De zuil 
is hygiënisch en makkelijk te bedienen en is door zijn compacte ontwerp 
uitstekend geschikt om te plaatsen bij de entree van uw apotheek. 
Het unieke van deze zuil is het 3 in 1 concept, want de zuil is ook voorzien 
van een prullenbak en tissuerol.
Een sticker met de tekst ‘Samen verantwoordelijk’ en instructie wordt los 
geleverd en kunt u zelf bevestigen op de zuil.


