
Ondersteek- en 
urinaalhouders
Een schone en georganiseerde 
spoelruimte



Georganiseerde 
spoelruimte
Spoelruimtes zijn vaak kleine ruimtes waar veel 
verschillende ondersteken, urinalen en soms emmers 
of schuitjes zwerven. Binnen de spoelruimte is het 
van groot belang dat de netjes en georganiseerd 
wordt gewerkt, om besmetting en bacterievorming 
tegen te gaan. 

Met de diverse ondersteken en urinaal houders 
biedt TechniCare dé oplossing voor een schone en 
gestructureerde werkomgeving. TechniCare biedt 
houders voor de schone en de vuile kant, passend 
binnen elke omgeving. 

Alle houders worden 
geleverd van RVS, 
om dit zo eenvoudig 
mogelijk te reinigen.

Schone en vuile kant
De houders worden gebruikt voor zowel de schone als 
de vuile kant. Voor de schone kant levert TechniCare 
houders waarin de ondersteken en urinalen 
ondersteboven hangen, zodat de schone ondersteken 
kunnen uitdruipen en geen bacterievorming in het 
stilstaande water kan ontstaan. 

Daarentegen biedt TechniCare voor de vuile kant 
staande houders, zodat er niets op de grond valt en 
alles, wanneer het niet de po spoeler in kan, centraal 
wordt bewaard. 
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Mogelijkheden
TechniCare biedt drie typen houders;

 Staande modellen
 Verrijdbare modellen
 Wandmodellen

Zo kunt u zelf kiezen wat voor uw 
situatie het best toepasbaar is. 

Maatwerk
Om de houder echt passend 
te maken kunt u zelf aangeven 
hoeveel ondersteken en 
urinalen u op wenst te borgen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen 
voor een houder met een 
opslagcapaciteit voor 4 urinalen 
en 6 po’s, maar bijvoorbeeld 
ook voor 2 urinalen, of 
alleen 2 enkele po’s. Met 
deze informatie ontvangt u 
de juiste artikelnummers en 
bijbehorende prijzen. 
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Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren 

door het leveren van technische innovatie. 

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, 

ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker. 

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel 

en productie faciliteiten. Voor meer informatie: 

www.technicare.nl


