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ENJOY A GREEN PRODUCT

HAND HYGIENE STATION

TOI® CARE – de nieuwe standaard voor handhygiëne

De mobiele oplossing voor bouwplaatsen en evenementen.

Meer hygiëne. Altijd! Overal!
Een nieuwe dimensie in de bescherming van de gezondheid: Regelmatige reiniging of
desinfectie van de handen vermindert het risico van virusoverdracht en is één van de
meest beschermende maatregelen in het kader van COVID-19.
Een "must", nu én in de toekomst!

Makkelijk transport
Handhygiëne altijd
aanwezig waar nodig

Volledig zelfvoorzienend
Werkt puur mechanisch,
zonder stroomvoorziening

Ruimtebesparend & Robuust
Voor binnen- en buitengebruik

Groot tankvolume

Voor meer dan 2.000
spraybeurten

Contactloos gebruik
Bediening met voetpomp
(1 aan elke zijde)

TOI® CARE is het antwoord op de toegenomen hygiëne-eisen op de werkplek en op openbare
plaatsen. Het nieuwe mobiele handhygiënestation wordt contactloos bediend via een voetpomp.
(1 pomp aan elke kant)
TOI® CARE wordt standaard geleverd met het handdesinfectiemiddel TOI® PROTECT PRO. Met
zijn compacte afmetingen is de TOI® CARE gemakkelijk te transporteren en maakt het een
snelle, veilige handdesinfectie mogelijk - altijd precies waar het nodig is.

HAND HYGIENE STATION

HAND HYGIENE STATION

De allrounder bij uitstek!

Praktisch, duurzaam, flexibel: TOI® CARE is perfect uitgerust voor gebruik op de bouwplaats. Het maakt
niet uit waar u het mobiele hygiënestation plaatst - het overtuigt door zijn functionele vormgeving en
robuuste constructie. Wat er in zit is de bewezen en duurzame functionaliteit van TOI TOI & DIXI. Voor
de werking heeft u geen voeding of batterijen of accu's nodig. Dit geeft je een blijvend voordeel. Met
TOI® CARE beschermt u niet alleen de gezondheid van uw medewerkers, maar ook het milieu.

Wind- en weerbestendig

Geïntegreerde anti-kantelaar :
De TOI® CARE heeft slechts een klein
windgevoelig oppervlak aan de wind.
Onafhankelijk van bestaande sanitaire
installaties kan het op een plaatsbesparende
manier worden geïnstalleerd en kan het in de
buitenruimte worden geïnstalleerd. Dit
bespaart lange afstanden en looptijd.

Volledig autonoom!

Complexe aansluitingswerkzaamheden?
Geen sprake van! TOI® CARE werkt puur mechanisch
en vereist geen elektrische aansluitingen, batterijen of
accu's! Een even kosteneffectieve als
klimaatvriendelijke oplossing.

Contactloos

Eén voetdruk is genoeg. Het
handhygiënestation is ontworpen
voor gebruik zonder contact met de
gebruiker. Een ander voordeel is het
integrale ontwerp zonder onnodige
voegen en vuilophopingen.

Verrassend productief

Het hygiënestation is uitgerust met een
verwisselbare 10-liter tank voor het
handdesinfectiemiddel. Dit maakt meer
dan 2.000 sprays mogelijk en helpt ook om
verspilling te voorkomen.

HAND HYGIENE STATION

Zonder twijfel een
goed idee voor beurzen
en evenementen

Mobiele sanitaire oplossingen
van de marktleider.

Overal waar grote aantallen mensen
zich verzamelen, is een consequente
handhygiëne essentieel. Als robuuste
oplossing is TOI® CARE ook perfect
geschikt voor gebruik op
evenementen en beurzen. Het mobiele
handhygiënestation kan flexibel
worden geïnstalleerd bij de inkomhal,
bij de toiletten en op het
evenemententerrein. Een eenvoudige
maatregel die u in staat stelt om
bezoekers een aanzienlijk hogere
veiligheid te bieden.

Als gevolg van de Corona-pandemie zijn veel wettelijke
voorschriften voor de gezondheid en veiligheid op het werk
herzien. Volgens de richtlijnen moeten werkgevers niet
alleen zorgen voor een voldoende aantal toiletten, maar ook
voor handhygiëne-oplossingen in de directe omgeving van
de werkplek. Vertrouw op TOI TOI & DIXI, de specialist en
marktleider in mobiele sanitaire oplossingen met meer dan
45 jaar ervaring. Het TOI® CARE-contactloze
handhygiënestation is de logische aanvulling op ons
assortiment. In combinatie met de toiletcabines en
sanitaircontainers draagt het bij aan een aanzienlijke
verhoging van het niveau van hygiëne op uw werkplaats,
school, ziekenhuis, event..

Uw totaaloplossing

Praktisch, efficiënt, zuinig: u hoeft geen TOI® CARE te kopen. Het TOI TOI & DIXI aanbod is
inclusief verhuur en service, d.w.z. u huurt het mobiele handhygiënestation voor minimaal vier
weken of voor uw evenement. Wij leveren het gewenste aantal producten aan u en indien nodig
zorgen onze gekwalificeerde medewerkers voor de tankruil.
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WC-TRAILER/TOILETTENWAGEN

TOI®NOW
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TECHNISCHE DATEN*

TECHNISCHE
Länge
4.400 mm

3

GEGEVENS
* mm
Breite 2.280

Höhe 3.200 mm

Gewicht 1.1001.230
kg
Hoogte
mm
Zugelassenes Gesamtgewicht 1.800 kg
1

Stützlast 120 kg 500 mm
Breedte

4

PKW-Anhängerkupplung Kugelkopfkupplung

- zonder water of zandvulling als
stabilisatie

8

2
3

6

Wasseranschluss ¾“ GEKA zum Befüllen der Behälter
9

Frischwassertank 125 Liter

38,0 kg

Brauchwassertank 600 Liter (inkl. Wasservorlage 150 Liter)
Strom 230 V Anschluss

7

12,5 kg

* onder voorbehoud van wijziging

Solarbetrieb 290 Wp Solarmodul, 200 Ah Batterie, Ladegerät,
Laderegler,
Statusanzeige Batterie
UITRUSTING**

5

Außenbeleuchtung LED-Leuchte je Eingangstür

Bovenste deel (boog)
Innenbeleuchtung halbrunde LED-Eckleisten mit Bewegungsmeldern
Onderste deel:
Fußboden Vinyl in Holzoptik
2x voetpomp (1 langs elke kant)
Einstieg klapp- und verriegelbare Treppe aus Aluminium
Spuitkop met roestvrijstalen omhulsel
Eingangstüren abschließbar

10 liter wissellaadtank met handdesinfectatiemiddel
Fahrgestell verzinkt mit Auflauf- und Handbremse

4 verstelbare
M8-draad
(M8-draad kan optioneel
Abstützung
Stützrad
und 4 poten
Schiebestützen
worden
gebruikt
voor
diefstalbeveiliging)
Außenwände glasfaserverstärkte Sandwichelemente mit

1

Aluminium-Einfassung

Pictogrammen als gebruiksaanwijzing

LEGENDE

Desinfektionssystem für WC-Spülung

1

Kristallspiegel

6

Urinal

2

Seifenspender

7

WC

3

Waschbecken

8

WC-Spülung

4

Papierhandtuchspender

9

Toilettenpapierhalter

5

5

Abfallbehälter

uitrusting
variëren
Servicebereich Revisionstüren in der Rückwand**
von
außenkan
zugänglich

* Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL
mit Heizung

AUSSTATTUNG**

ABMESSUNGEN / MM

Separater Damen- und Herrenbereich
4.400

WC, wandhängend mit Unterspülkasten

4
2

Waschbecken mit Kaltwasserarmatur
Wasserloses Urinal im Herrenbereich
Kristallspiegel
Seifenspender
Papierhandtuchspender

2.280

LEGENDE
1
2

Bovenste deel
Onderste deel kan
gevuld worden met
zand of water voor
stabilisatie

3
4
5

Spuitkop

Voetpomp

10 l wissellaadtank met
handdesinfectiemiddel

Toilettenpapierhalter
Toilettenbürste
Abfallbehälter
Hygienebeutelspender im Damenbereich
** Ausstattung kann variieren
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