
Ontdek Spensy ®, een mobiel handwas 
display Schone handen, zijn in deze tijd 
nog meer dan vroeger de standaard voor 
uw klanten en medewerkers. Ontdek 
Spensy, een  gepersonaliseerde mobiele 
desinfectiezuil voor retail, horeca, kantoren, 
werkplaatsen, gyms, sportverenigingen en 
andere openbare gelegenheden. 

Spency ® onderscheidt zich in de markt van alle 
dispensers met een custom-made design in 2 modellen 
de Basic & Pro. Beide met jouw logo of geheel in eigen 
huisstijl, waarbij de gebruiker alleen zijn voet gebruikt om 
het systeem te bedienen. 



www.spensy.nl

Prijs informatie

€ 175,-
Prijzen zijn excl. BTW.

Excl. verzendkosten 

Spensy prijs is gebaseerd op 1 exemplaar  
incl. het aanleveren van eigen design. 
Naast het leveren van de desinfectiezuil kun je 
gebruik maken van ons Refill abonnement en
onze Design Service. Vraag naar de voorwaarden. 

Contact Sales
Neem nu contact met ons op en wij helpen je 
graag verder! 

Spensy | Branded Disinfection Displays
Nicolaas Maesstraat 2, 1506 LB Zaandam

  085-1306286
  info@spensy.nl 

 Mobiele Desinfectiezuil 

  Direct bij binnenkomst de mogelijkheid 
 om handen de desinfecteren mét de 
 juiste dosering per gebruiker

  Speciaal printontwerp in huisstijl

  Vervangbare cover mogelijk

  Makkelijk te verplaatsen, 
 overal op de grond te plaatsen

 Ruimtebesparend design

  Metaal, verborgen pedaal

  1 liter fles voor desinfectant met pomp

  Volledige metalen behuizing

Maatvoering: 150(h)x42,5(b)x8cm(d)

Spensy® Basic

ri



Contact Sales
Neem nu contact met ons op en wij helpen je 
graag verder! 

Spensy | Branded Disinfection Displays
Nicolaas Maesstraat 2, 1506 LB Zaandam

  085-1306286
  info@spensy.nl 

 Mobiele Desinfectiezuil 

  Direct bij binnenkomst de mogelijkheid 
 om handen de desinfecteren mét de 
 juiste dosering per gebruiker

  Speciaal printontwerp in huisstijl

  Vervangbare cover mogelijk

  Makkelijk te verplaatsen, 
 overal op de grond te plaatsen

 Advertentie mogelijkheden

  Metaal, verborgen pedaal

  1 liter fles voor desinfectant met pomp

  Volledige metalen behuizing

Maatvoering: 143(h)x11(b)x8cm(d)

Spensy® Pro

Spensy prijs is gebaseerd op 1 exemplaar  
incl. het aanleveren van eigen design.
Naast het leveren van de desinfectiezuil kun je 
gebruik maken van ons Refill abonnement en
onze Design Service. Vraag naar de voorwaarden. 

Prijs informatie

€ 275,-
Prijzen zijn excl. BTW.

Excl. verzendkosten 

www.spensy.nl



www.spensy.nl

Spensy® ter inspiratie

Een eigen Spensy in jouw design vertaald door onze Design afdeling? Dat 
is mogelijk. Wij hebben standaard designs die we snel kunnen omzetten 
in de gewenste huisstijl. We kunnen tevens een volledig custom-made 
design maken. Vraag naar de voorwaarden. 

Zelf een eigen design aanleveren is kosteloos.  

Contact Sales
Neem nu contact met ons op en wij helpen je 
graag verder! 

Spensy | Branded Disinfection Displays
Nicolaas Maesstraat 2, 1506 LB Zaandam

  085-1306286
  info@spensy.nl 



  Geregistreerd en professionele 
 handalcohol (70% Ethanol)

  Snelle en hygiënische desinfectie 
 van de handen

  Voor zachte, gezonde handen

  Inhoud 5 liter

Spensy® Refill

5 liter Refill Abonnementen
(met 1 liter kunt u 1.000 keer twee handen desinfecteren)

Kies voor gemak en sluit direct ons handige Refill Abonnement af!  Met ons Refill 
Abonnement bent u periodiek verzekerd van voldoende professionele desinfecterende 
handalcohol voor de Spensy Desinfectie Zuilen binnen uw onderneming. Met onze 
professionele Spensy (Nedalco™ Des-G) handalcohol desinfecteert u uw handen snel en 
eenvoudig. De handalcohol die wij leveren wordt gebruikt in ziekenhuizen, tandartspraktijken 
en schoonheidssalons en voldoet aan de strengste eisen.De desinfectievloeistof doodt 
virussen, bacteriën, schimmels en gisten. Spensy handalcohol is neutraal van geur, bevat 
geen kleurstoffen en heeft een lange desinfecterende werking.

Maand/Kwartaal abonnementen
 1x per kwartaal 5 liter ___________ € 69,00
 1x per maand 5 liter  ___________ € 65,00
 12x per jaar 5 liter ___________ € 59,00 

Hoe te bestellen?
 JA, ik wil een Refill Abonnement. Laat hier ______________________ uw email adres achter.

(Wij sturen u per e-mail een machtigingsformulier om maandelijks uw refill abonnement tot wederopzegging 
automatisch af te schrijven. U machtigt daarmee Spensy Disinfection Displays B.V. voor automatische afschrijving 
van uw Refill Abonnement via het door jouw opgegeven IBAN bankrekeningnummer)

Aanvullende informatie over Spensy  (Nedalco™ Des-G) handalcohol
Chemische naam: Ethanol 70% met isopropylalcohol en chloorhexidin.
Geregistreerd onder N-nummer: 14009N
Artikel nummer: 65290

Veiligheidsinstructies
- Buiten bereik van ontstekingsbronnen houden (ontvlambaar)
- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Niet roken of roken in de nabijheid van het middel
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bij inname direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Week abonnementen:

 26x per jaar (tweewekelijks) 5 liter ___________€ 55,00
 52x per jaar (wekelijks) 5 liter     ___________€ 49,00

Hantering
Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Gebruik 
explosieveilige elektrische apparatuur en verlichting. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen – Niet roken. Vermijd contact met de ogen.

Opslag
Verpakkingen op goed geventileerde plaats bewaren. In een goed gesloten 
verpakking bewaren. Brandveilig, gescheiden van oxidatiemiddelen.



www.spensy.nl

 Mobiele Desinfectiezuil

  Speciaal printontwerp in huisstijl

  Vervangbare cover mogelijk

  Metaal, verborgen pedaal

  1 liter fles voor desinfectant met pomp

Spensy® 
Custom-made

Contact Sales
Neem nu contact met ons op en wij helpen je 
graag verder! 

Spensy | Branded Disinfection Displays
Nicolaas Maesstraat 2, 1506 LB Zaandam

  085-1306286
  info@spensy.nl 



Neem direct contact met ons op!

Ook een 
custom-made
Spensy®?

Spensy | Branded Disinfection Displays
Nicolaas Maesstraat 2, 1506 LB Zaandam

  085-1306286
  info@spensy.nl 


