Cleanfixer
voor winkelmandjes

Cleanfixer: Dé desinfectiemachine
voor winkelmandjes
De Cleanfixer is de nieuwe aanwinst binnen de UVC-cleaning
lijn en is dé desinfectiemachine voor winkelmandjes. Een
geweldig concept dat weinig ruimte in beslag neemt. Een
product wat onmisbaar is in de huidige tijd waar we in
leven. De Cleanfixer voldoet aan de DS/EN ISO 15858:2016
certificering en UV-C-units veiligheidsinformatie.

Lea
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Hoe werkt het?

Pak een
winkelmand

Zet hem op de band
van de Cleanfixer

Doodt efficiënt micro-organismen
De dosering UV-C licht is zo ingesteld dat 90% van
alle bacteriën in het winkelmandje wordt gedood en
op de handvatten zelfs 99%. De UV-C behandeling
is effectief in de bestrijding van o.a. COVID-19,
Influenza, E.coli, Listeria en Salmonella.

www.uvcleaning.nl

Tijdens het proces kun je
de handen desinfecteren

Pak je schone
mand van de band

UVC Cleaner
voor winkelwagens

Snelle volautomatische cleaning
De UVC cleaner doodt alle virussen en bacteriën
op verschillende oppervlaktes. Dit zorgt voor de
ultieme hygiëne en de veiligheid van consumenten
en werknemers. Door de volautomatische reiniging
is er een razend snelle doorlooptijd. Met het oog op
de toekomst waarin we nog vaker last krijgen van
virussen en bacteriën is dit de oplossing!

Lea
is mo se
vana gelijk
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per d 11,53
ag!

De machine is te bedrukken in eigen corporate branding.

Hoe werkt het?

De sensor zet de
volautomatische
loopband in werking

De gewichtsdetectie
checkt of de
winkelwagen leeg is

De kracht van UVC cleaning
99% virus- en bacterievrij volgens testinstituut
Eurofins Nederland
Binnen 10 seconden gereinigd: geen wachtrijen en
hogere omloopsnelheid
Minder inzet personeel door automatische reiniging
Goedgekeurd naar Europese veiligheidsrichtlijnen,
voorzien van o.a. gewichtsdetectie en preventie
strooistraling

Het UVC licht doodt
binnen 10 seconden alle
virussen en bacteriën

De winkelwagen is
gedesinfecteerd en
klaar voor gebruik

Retail en meer
De UV cleaners zijn geschikt voor vele toepassingen.
Zoals in de supermarkt bij het desinfecteren van de
winkelwagens, handscanners en winkelmandjes. Of in
een distributiecentrum voor de dozen, karren, kratten
en koelboxen. Maar ook voor het desinfecteren van
kleding, brillen en meer. De winkelwagenreiniger is
standaard te leveren en ook op maat te ontwerpen
voor andere toepassingen.

www.uvcleaning.nl

Neem contact met ons op of vraag een demo aan!
www.uvcleaning.nl | info@uvcleaning.nl
De UV cleaners zijn onderdeel van Rodenburg BV.
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Gerwin Loef

0318 - 463368
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