
Afsluitbaar

Kostenbesparend

Tussentijds bij te vullen

Gebruiksvriendelijk

Compacte dispencer

Zelfklevende strips
De dispencer wordt geleverd inclusief 
zelfklevende strips voor het eenvoudig 
monteren op de pompeilanden zonder 
boren en schroeven.
De zelfklevende strips zijn bestand tegen 
zowel hoge als lage tempe-raturen in de 
zomer en de winter.

Dieselhandschoenen zijn er als service voor de bezoeker en niet als ongemak voor u. 
Rondslingerende dieselhandschoenen om de pompeilanden zijn een bekend probleem bij vele 
benzinestations. Het kost tijd, geld en veroorzaakt irritatie, want de handschoenen moeten worden 
opgeruimd, bovendien moeten de dispencers vaker  worden (bij)gevuld. 
Met deze nieuwe dieselhandschoendispencer behoort dit allemaal tot de verleden tijd.

De compacte vorm en de geringe 
afmetingen 140x220x65 mm (HxBxD) 
maken het mogelijk, dat de lichtgewicht 
dispencer vrijwel overal kan worden 
opgehangen op het pompeilend.

De kap wordt los geleverd van de 
achterwand en kan eenvoudig in elkaar 
worden geschoven. Hierdoor worden de 
zelfklevende strips minder belast, 
waardoor de dispencer beter blijft 
hangen.
Dit schuifprincipe zorgt er voor dat de 
dispencer op zeer eenvoudige wijze kan 
worden (bij)gevuld.

De dieselhandschoenen worden geleverd op een stevige geplastificeerde kopkaart, waaraan 50 
handschoenen zijn bevestigd. Zo kan de dispencer op eenvoudige wijze tussentijds worden 
bijgevuld, zodat er altijd een handschoen voor handen is. 
Door de capaciteit van 200 handschoenen hoeft de dispencer niet onnodig vaak te worden 
bijgevuld.

Elke handschoen die men pakt, al wordt er slechts één gebruikt, kost geld. Rekent u maar eens uit 
hoeveel geld op jaarbasis de handschoenen kosten, welke simpelweg in de afvalbak verdwijnen. 
Door de kartonnen kopkaart hangt er altijd een nieuwe handschoen voor het grijpen. Men pakt 
slechts één handschoen tegelijk. 

Om te voorkomen dat de dispencer door gebruikers kan worden geopend, kan de 
dieselhandschoen-dispencer worden geleverd met een cilinderslot.
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Een bron van ongemak en irritatie
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