
  

DESINFECTIE 
KIOSK V 1.0 

 
 

BESTRIJD HET VIRUS OM SAMEN VEILIG TE ZIJN. 



 
  

Het Cleanlabel "Kiosk" -
desinfectiesysteem is een 

uitstekende oplossing voor 
algemene binnenruimtes zoals 
winkelcentra, hotels, fabrieken, 
ziekenhuizen, sportscholen en 

gemeenten om het hoogste 
niveau van hygiëne te bieden 

bij binnenkomst 
 

 Dankzij het gebruiksvriendelijke systeem kunt u uw gasten 
of klanten optimale persoonlijke hygiëne garanderen door 
de CleanLabel hygiënische kiosk op elk gewenst gebied te 

plaatsen. Desinfectiepompjes bij de ingang geven geen 
professionele indruk. Ons product geeft dat wel. Geen 

pompjes met closetrollen meer op de toonbank, maar een 
professionele desinfectiekiosk op armhoogte. 

 
Wanneer u uw handen in de machine steekt, wordt er een 
nevel van desinfectiespray op uw handen uitgespoten, en 

zorgt deze voor volledige desinfectie van uw handen. 

De Cleanlabel Kiosk kan naar eigen voorkeur worden 
gebrand. U kunt zowel standaardkleuren als uw eigen 
specifieke branding toepassen door de kiosk door ons 

te laten ‘wrappen’. Alle kiosken kunnen worden 
‘gewrapped’ zodat ze precies passen in de huisstijl van 

hun omgeving 

GEBRUIKSGEBIEDEN 



HET PRODUCT BEDIENEN 
 
Ons product heeft twee tanks van ieder 18 liter. 
Een voor het ontsmettingsmiddel en een voor het afval. 
De desinfectietank wordt gevuld met; 15 liter water en 3 
liter ontsmettingsmiddel. 
De afvaltank mag in de Europese Unie worden geleegd in 
elke afvoer/gootsteen bij gebruik van een 
ontsmettingsmiddel-watermengsel. 
 
Om de kiosk zijn werk te laten doen, vult u simpel weg de 
tank, zet u de schakelaar aan en stopt u deze in het 
stopcontact. 
 
Het wordt aangeraden om de binnenkant van de kiosk van 
tijd tot tijd schoon te maken om te voorkomen dat het 
desinfectiemiddel aan het oppervlak blijft plakken. 

 
DESINFECTIEMIDDEL 
 
Het wordt aangeraden om een biologisch afbreekbaar 
desinfectiemiddel te gebruiken om giftig afval te 
voorkomen. 
 
Als u op zoek bent naar een ontsmettingsmiddel, bieden 
wij een ontsmettingsmiddel aan dat perfect is voor deze 
machine. 
 
5 liter desinfectie- 
middel zorgt voor   
3000 sprays. 



HUUR 
 
Minimale periode: 1 jaar. 
 
Service 
Werkt het product niet meer naar 
behoren? Dat is niet de bedoeling. 
Vervanging en reparaties zorgen 
ervoor dat u weer een werkende 
kiosk heeft. 
 
Wrapping 
Kosten worden in rekening 
gebracht, afhankelijk van de duur 
van de huurperiode. 
 
Kosteloos wanneer u twee jaar of 
langer huurt. 
 

KOOP 
 
Garantie 
Twee jaar fabrieksgarantie is 
gegarandeerd. 
 
Wrapping 
Kosteloos 

VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN 
 

PLAN EEN DEMO 
 

VRAAG ONS OVER ONS PRODUCT 
 
 

Website: www.cleanlabel.ai 
e-mail: info@cleanlabel.ai 

Tel: +31649938496 of +31614973592 


