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ViruClean hånddispenserstasjon har med sin 5 liters håndspritkanne store fordeler fremfor plastboksene

som står på stativ og bare kan ta en halv liter med hånddispenser sprit.

Personalet må til stadighet fylle på mer væske og samtidig rengjøre gulv samt tømme mottakerbrett for

brukt veske.

Regner man om dette i praksis vil en butikk fort se at personalkostnader med 2 dispensere må bruke ca. 1

time daglig på etterfylling og rengjøring av to enheter + batteribytte ved jevne mellomrom.

Dette avhenger av aktiviteten i butikken, men vi har tatt utgangspung i et supermarked.

Ved 20 dagers jobb pr. mnd.  vil mellom 15-20 timer gå med på denne jobben noe som tilsvarer mellom 
3000-5000,- pr. mnd. i kostnader runde dette.

Med vår ViruClean løsning vil en kunne spare inn en investering i ViruClens hånddispensere på ca. 1-2 
mnd. og kostnadsbesparelsen på et år er betydelig. Ca. 10.000,- ++ pr. dispenser.  

 

  

  

  

 

ViruClean er laget av stål og tåler betydelig mer enn plastboksene som de kinesiske modellene er laget av. 
Vi ser nå at etter 12 mnd. bruk trenger de kinesiske modellene betydelig oppgradering grunner sprekker i 
gods og låser som går i stykker. Dysene får også problemer etter hvert da det er flere bevegelige deler i 
plastdispenserne som slites i stykker over tid.

ViruClean har ingen bevegelige deler bortsett fra pumpen som er svært solid og beskyttet under 
pumpeplaten i rustfritt stål. Dette er en kraftigere løsning som kost/ nytte gir butikken/ senteret en 
betydelig lavere driftskostnad. 

 

     

 

ViruClean har i tillegg er returløsning av brukt væske som gjør at oppsamling går i kanne og ikke på gulv.  
I tillegg vil 5 liters kannen gi en langt bedre økonomi ved at den varer lengre (trenger ikke byttes ofte 

eller etterfylles ofte), er rimeligere i innkjøp da en 5 liter er mye rimeligere pr. liter enn 1 liter, eller 
patroner med hånddispenser veske. 

 

 




