


DESINFEKTION
AVSTÅNDSTAGANDE

På Igloo Dekor skapar vi omfattande, systematiska 
lösningar som ökar säkerheten på offentliga platser.

Desinfektion
Med bakgrund av det nya epidemiologiska hotet blir 
god handhygien av hög prioritering för fortsatt social 
funktion. Vid brist på tillgång till rinnande vatten och tvål 
är handdesinfektion ett bättre alternativ för att skydda 
människan. Med professionella produkter är det möjligt 
att förhindra smittspridning.

Två
skyddsdimensioner

År 2020 gav ett nytt perspektiv på 
säkerhet i offentliga miljöer. Daglig 
funktion: arbete, shopping, offentliga 
miljöer, allt detta kräver nya, speciella 
försiktighetsåtgärder. En ny strategi 
för hälsa i en vänlig och säker miljö.
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Vi har erfarenhet av att kombinera modern teknik och 
högkvalitativ design så att de passar in i kraven i den 
angivna miljön, garanterar uppmärksamhet på varje detalj, de 
högsta säkerhetsstandarderna och hög materialkvaliteten. På 
Igloo dekor skapar vi systemlösningar för kontor, byggnader 
för offentlig förvaltning, skolor, hotell, restauranger, köpcentra 
etc.

Erfarenhet

Igloo Dekors historia bottnar sig 
i dekoration för offentliga miljöer. 
Allt för att göra en trivsam upplevelse. 
När sociala sammankomster sätter stora 
krav på god handhygien tar vi vårt ansvar.
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Med bakgrund av det nya epidemiologiska 
hotet blir god handhygien av hög prioritering 
för ett fortsatt fungerande samhälle. 

Desinfektion

Vid bristande tillgång till rinnande 
vatten och tvål är handdesinfektion en 
utmärkt förebyggande åtgärd. 
Med produkter av hög kvalité 
är sannolikheten större att 
motverka smittspridning än med             
konventionell handtvätt
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MP4L
Kontaktfri
handsprit dispenser

    Fäst med förankring eller
      stabiliserande bas
    Produkter av hög kvalitet

1
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0
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Tank med 4 liter 
kapacitet

10 tusen 
användningar 

Dispenser aktiveras med fotpump, inomhus eller 
utomhus. Robust och slittålig metallkonstruktion.

tillgängliga färger:

Mekanisk, 
fotaktiverad station
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MP20L
Kontaktfri
handsprit dispenser

Tank med 20 liter 
kapacitet

50 tusen 
användningar 

tillgängliga färger:

Mekanisk, 
fotaktiverad station

Dispenser aktiveras med fotpump, inomhus eller 
utomhus. Robust och slittålig metallkonstruktion.

    Fäst med förankring eller stabiliserande 
bas 
    Stor fack för desinficering av båda

      händerna 
    Högkvalitativ produkt
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    Stort upplyst fack för desinficering 
      av båda händerna  
    Sensorutlöst handbelysning 
    Användning: 230V / 12V 
    Högkvalitativt  produkt.

Dispenser aktiveras med sensor, inomhus. 
Robust och slittålig metallkonstruktion.

Automatiskt
Aktiverad
dispenser

Tank med 20 liter 
kapacitet

50 tusen 
användningar 

MP20L-A
Kontaktfri
handsprit dispenser

tillgängliga färger:
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Tank med 4 liter 
kapacitet

10 tusen 
användningar 

1
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MP4L-C

Kontaktfri, 
barnvänlig 
handsprit dispenser

     Färgglad, stabil, säker och barnvänlig.    
     Uppmuntrar barn att hålla händerna

       rena. 

„Renasaurus”

Mekanisk, 
fotaktiverad station 8



Tillgängliga modeller

Användning:

Aktivering:

Kapacitet:

Höjd:

Fixering:

Färger: 

Tillbehör:

MP4L-C
säkert för barn

utomhus 
och inomhus

mekaniska 

4 liter

1,28 m

med ankare (utomhus)

utomhus 
och inomhus

mekaniska 

4 liter

1,20 m

med ankare (utomhus)

 MP4L    

stabiliserande bas 
(inomhus)

stabiliserande bas 
(utomhus)

 MP20L

utomhus 
och inomhus

mekaniska

20 liter

1,35 m

med ankare (utomhus)

stabiliserande bas 
(utomhus)

 MP20L-A

inomhus

fotovoltaik

20 liter

1,35 m

-
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Anpassning
av handsprit dispenser

Anpassning 
Efter dina behov 
och önskemål 

Ytorna på våra desinfektionsstationer ger 
möjlighet att anpassa färgen och anpassa 
dem efter individuella behov.

Logotyp
Anpassa stationens 
utseende genom att 
lägga till valfri logotyp 
och text.

10



Miljö för 
Installation av
handsprit dispenser

Shoppingcenter 
varuhus, butiker, 
marknadshallar, 
servicepunkter etc.

Modern teknik och design, ett perfekta 
alternativet för kommersiella utrymmen.
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Gågator, 
stadsparker etc. 

Våra produkter kännetecknas av deras noggranna 
utförande och högkvalitativa design,  som passar
perfekt i städerna.

Miljö för
Installation av
handsprit dispenser
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BUSHÅLLPLATSER, 
tågstationer,
parkeringsplatser etc.
Dispensern är anpassade till kraven som 
ställs på dessa platser. Robusta och slittåliga.

Miljö för
Installation av
handsprit dispenser
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Offentliga 
förvaltningsbyggnader, 
kontor, bibliotek etc.
Stationerna är anpassade till kraven på 
offentliga platser. Robusta och slittåliga.

Miljö för 
Installation av
handsprit dispenser
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Förskolor,
skolor, lekplatser etc.

Barnvänlig, pedagogisk och färgglad. 
Stationen är idealisk för de yngsta.

Miljö för 
Installation av
handsprit dispenser
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Vätskor
för desinfektion

    Egenskaper: desinficerande,
      bakteriedödande, svampdödande.
    Alkoholhalt: 70%
    Certifiering: godkännande för

      försäljning nr. 0798 / TP / 2020. 

MPSE-POL20L
desinfektionsmedel 

för hand och yta

20 literDe är lätta att använda och effektiva i drift, 
de fungerar bra i skolor, kontor,  men också 
i butiker och restauranger. Varhelst desinfektion 
spelar denna viktiga roll.

MPSE-POL5L
desinfektionsmedel 

för hand och yta

5 liter 16



Avspärrningsband
MP-AD 1

     Borstat rostfritt stål, pulverlackerat,
       band: 2 m med standardfäste
     Solid och exakt utförande, snabb                                  

       montering

Barriärstolpe med band,  en mobil lösning som 
låter dig stänga av tillfälliga zoner.

Automatisk bandspännare, solid 
konstruktion och stabil bas säkerställer 
säker användning i olika utrymmen. 17



Kontakta oss!
IGLOODEKOR
Sjöbranten 6b

28135 Hässleholm
Sverige

 info@igloodekor.se 
www.igloodekor.se


