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Representatieve houder

Grote capaciteit verbandzakjes

Verkrijgbaar in twee modellen

Damesverbandzakhouder

Met de damesverbandzakhouder van Vendor 
biedt u uw toiletbezoeksters een hygiënische 
oplossing voor het deponeren van maand-
verband of tampons. De kans op verstoppingen 
van uw toilet wordt aanzienlijk kleiner door het 
aanbieden van damesverbandzakjes in combi-
natie met een miniwandbak of damesverband-
container. Daarnaast voorkomt het speciale 
lekvrije papier onhygiënische sporen aan de 
binnen- en buitenkant van uw damesverband-
container of miniwandbak. Door de grote 
capaciteit van de houder zijn er altijd voldoende 
damesverbandzakjes beschikbaar. 

• In elke gewenste kleur leverbaar* 
• Gemakkelijk te bevestigen aan de wand
• Optioneel: bijpassende 
 damesverbandcontainer verkrijgbaar
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Stel in 2 stappen uw damesverbandzakhouder samen
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Kies uw model
Welk model spreekt u het meest 
aan? Maak uw toiletinrichting 
compleet met de toevoeging 
van ofwel het klassieke Tradition 
model of kies voor de onbeperkte 
kleuropties van het Vision model. 

Kies uw kleur
Welke kleur geniet uw voorkeur? De dames-
verbandzakhouder is in beide modellen op 
voorraad verkrijgbaar in de Alpine Wit uitvoering. 
Het Vision model is daarnaast op voorraad 
verkrijgbaar in de  Metal of Black Vision uitvoering. 
De Colours uitvoering van het Vision model is in 
elke RAL kleur verkrijgbaar*. 

 Alpine Wit Metal

 Black Vision Colours
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* Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden. 



   VISION  TRADITION

Artikelnummer 720000  1516

  720000MET

  720000COL

  720000BLC op aanvraag

Kleur Alpine Wit, Metal, Colours*,   Alpine Wit

  Black Vision op aanvraag

Materiaal ABS-kunststof

Afmeting 26,0 x 16,0 x 4,0 cm (hxbxd) 27,5 x 16,0 x 5,5 cm (hxbxd)

* Elke RAL kleur is mogelijk. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

Technische gegevens

Vendor B.V.
Persephonestraat 38
5047 TT Tilburg
T: 0800-0448
E: welkom@vendor.nl
www.vendor.nl

Vendor NV
Kapelanielaan 33
9140 Temse
T: 0800-125 25
E: welkom@vendor.be
www.vendor.be
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Artikelnummer  720310    

Materiaal  Lekvrij papier

Afmeting  11,0 x 22,0 cm (bxh)  

Kleur  Wit met groene bedrukking    

Verpakking per doos  2.000 stuks

Vullingen

720310    


