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Creative Social Distancing x TOGOTHER

Creative Social Distancing werkt samen met Togother voor 
de levering van diverse producten die het mogelijk maken
om diverse social distancingmaatregelen beter te kunnen
naleven. Het Togother-assortiment komt tot stand dankzij de 
expertise van Selkea inzake informatica-toepassingen. 
Dankzij hun technische expertise is het dan ook mogelijk om 
tijdens de een volledig aanbod op te zetten met het oog op 
toegenomen hygiene en social distancing, en Creative Social 
Distancing kan dankzij goede contacten met het bedrijf
optreden als exclusieve partner voor België voor de 
verdeling van dit assortiment.

De merknaam Togother en productie van het volledige
Togother-assortiment zijn eigendom van Togother by Selkea
Sarl. Creative Social Distancing treedt enkel op als
tussenpersoon en is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de 
productie en eigenschappen van het assortiment.

Voor meer informatie over de producten van Togother: 
https://www.togother.com/

https://www.togother.com/


TOGOSTEP deuropener

Via de TOGOSTEP reduceert u het risico op overdracht van besmettende deeltjes die kan optreden bij het gebruik van
een deurklink. Het accessoire is zo gemaakt dat personen met hun voet de deur kunnen openen en er dus geen
rechtstreeks contact met de huid is. Een simpele beweging met de voet volstaat om de deur te openen.

Prijs: 29 euro excl. BTW



TOGOKEY slimme sleutelhanger

De slimme sleutelhanger TOGOKEY laat de gebruiker toe om
rechtstreeks contact tussen huid en deurklink of andere
voorwerpen te vermijden. De ring van de sleutelhanger kan
gemakkelijk over een deurklink geschoven worden, waarna de
sleutelhanger als hefboom fungeert om de deur te openen.
Ook het aanraken van toetsen of drukknoppen kan
gemakkelijk vermeden worden met deze sleutelhanger.

De sleutelhanger wordt gemaakt uit messing (koper + zink),
wat ervoor zorgt dat het materiaal van nature uit
antibacterieel werkt. Contactoppervlakken van messing
herbergen minder bacteriën dan andere contactoppervlakken
en dragen bij tot een meer hygiënische omgeving.

Prijs: 12,90 euro incl. BTW



TOGOKEY slimme sleutelhanger



TOGOSPACE slimme afstandsarmband

De intelligente armband ‘TOGOSPACE’ detecteert wanneer u binnen de 
veiligheidsperimeter van een andere gebruiker van de armband komt, en geeft een 
auditief signaal of een trilsignaal zodat de gebruikers zich hiervan bewust zijn. 

De armband kan discreet gedragen worden en werd ontworpen zodat het
accessoire eruit ziet als een horloge. De armband is verkrijgbaar in meerdere
kleuren en kan door de gebruiker ingesteld worden naargelang de gewenste
veiligheidsperimeter.

Prijs: 39 euro incl. BTW



TOGOSCAN medische scanner

De medische terminal/scanner ‘TOGOSCAN’ maakt gebruik van artificiële
intelligentie en infraroodtechnologie om tegelijkertijd optisch en thermisch
vast te stellen of een persoon geen te hoge lichaamstemperatuur heeft en
een mondmasker draagt.
De scanner geeft in minder dan een seconde de temperatuur van de
onderzochte persoon weer via de ingebouwde thermische sensor. Eveneens
wordt via de camera geverifieerd of de onderzochte persoon een
mondmasker draagt en is er een functie die gezichtsherkenning mogelijk
maakt.
De terminal kan verbonden worden met een toegangssysteem waardoor
rechtstreeks contact met de onderzochte persoon vermeden kan worden
en het risico op overdracht van besmetting verdwijnt.

Prijs: 2.400 euro excl. BTW



TOGOSCAN medische scanner



TOGOSCAN medische scanner

Technische specificaties:

Breedte: 11,1 cm Hoogte: 21,9 cm Diepte: 2,2 cm

Installatie kan op objecten (bv. tafel of bureau) en op vaste plaatsen (gevel, muur, deur…).

De thermische sensor meet de lichaamstemperatuur tot op 0,3°C (bij benadering). Ideale afstand tussen

onderzochte persoon en sensor: 75 cm (apparaat werkt tussen 50 cm en 1,3m).

De camera met gezichtsherkenning werkt optimaal op een afstand tussen 50 cm en 2,3m. De

gezichtsherkenningstechnologie van het apparaat kan tot 30.000 gezichten onthouden. Reactietijd van de camera is

200 milliseconden (0,2 seconden). Het dragen van bril noch het verschil tussen gezichtsuitdrukkingen hebben

invloed op de werking van het systeem.

Onderhoudscontract: keuze tussen 12 maanden (90 euro) en 24 maanden (60 euro).



TOGOSCAN medische scanner



TOGOCLEAN handgeldispenser

De handgeldispenser ‘TOGOCLEAN’ laat toe om contactloos
een aanbevolen hoeveelheid handgel te verdelen in de handen
van personen. Het vermijden van contact tussen dispenser en
huid zorgt ervoor dat het risico op overdragen van een
besmetting verdwijnt. De dispenser kan zowel gebruikt worden
voor handzeep, handgel of schuim.

Het scherm van de dispenser staat daarnaast toe dat
videoboodschappen of afbeeldingen getoond worden aan de
gebruikers. Dit kunnen gezondheidsboodschappen zijn, maar
even goed reclame.

Prijs: 1.900 excl. BTW



TOGOCLEAN handgeldispenser



TOGOCLEAN handgeldispenser

Technische specificaties:

De installatie van de dispenser kan 

zowel aan de muur als op een 

voetstandaard. 

- Afmetingen: breedte 36,6 cm; 

hoogte 1 m; diepte 12,5cm

- Energieverbuik: 35 W

- AC/12V100-240V adapter

- Reactietijd: 1 seconde

- Inhoud fles dispenser: 3 liter

- Certificaten: CE, FCC & RoHS

Specificaties beeldscherm:

- Resolutie: 1920*1080

- Dimensie: 21,5 inch

- Type: LCD

- Beelformaat: 16:9

Onderhoudscontract: 

keuze tussen 12 maanden (90 euro) 

en 24 maanden (60 euro).



Meer informatie? 
Contacteer ons:

info@creativesocialdistancing.com
of +32 (0) 484 06 95 90

Creative Social Distancing is 
een Belgisch bedrijf uit 
Brussel. 

Wij werken samen met 
partners in heel Europa en 
Noord-Afrika

mailto:info@creativesocialdistancing.com

