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Uitvoeringen

Kenmerken

Kortom

•  Heavy duty automaat uitgevoerd in robuust metaal en geschikt voor 
alle huidbeschermings-, huidreinigings- en huidverzorgingsproducten 

• Eenvoudig in bediening en navulling
• Hygiënisch, daar er geen contact is tussen product en de dispenser
• Optimale dosering
• Afsluitbare versie verkrijgbaar
•  De omgekeerde verpakking met geïntegreerde pomp zorgt ervoor 

dat indrogen minimale kans krijgt. Ook lekken wordt voorkomen, door 
aanbrenging nieuwe, schone pomp bij elke vervanging van de flacon.

Optimale hygiëne, minder kans op lekken, geen contact van het 
product met de dispenser en gemakkelijke vervanging na volledige 
lediging.

Zeepdispenser voor industrie 

  Planmatige 
huidbescherming

Wit

Ook beschikbaar:
Vendor zeepdispenser met elleboogbediening
• Voor terugdringen kans op kruisbesmetting via de handen 
•  Te gebruiken voor Procare wascrème of het  

ontsmettingsmiddel Ethades
•  Uitgevoerd in wit metaal en zeer gebruiksvriendelijk:  

in het voorraadindicatievenster ziet u eenvoudig  
wanneer u de flacon dient te vervangen 
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Vullingen
•  U kunt kiezen uit een beschermingslotion, 3 soorten handreinigers (Soft G, Soft U en Soft Ultra) 

en een verzorgingslotion. 

Technische gegevens  

Artikelnummer 1025

Kleur Wit  

Materiaal Metaal 

Afmeting 31,5 x 13,2 x 12,9 cm (hxbxd)

Zeepdispenser voor industrie 

Product 

Artikelnummer 

Inhoud 

Verpakking per doos

Beschermingslotion Multi-tec 

11740 

2 liter 

6 stuks

•  Universele  
beschermingslotion

•  O/W-emulsie
•  Siliconenvrij
•  Geparfumeerd

Handreiniger Soft G 

11700 

2 liter 

6 stuks

•  Speciaal voor middelzware 
verontreinigingen

•  Met microkorreltjes voor  
extra reinigingskracht

•  Zonder oplosmiddelen
•  Geparfumeerd, zeepvrij
•  Aangepast aan de natuurlijke 

pH-waarde van de huid

Handreiniger Soft U 

11710 

2 liter 

6 stuks

•  Speciaal voor de middelzware  
tot zware verontreinigingen

•  Met microkorreltjes voor  
extra reinigingskracht

•  Zonder oplosmiddelen
•  Geparfumeerd, zeepvrij
•  Aangepast aan de natuurlijke  

pH-waarde van de huid

Product 

Artikelnummer 

Inhoud 

Verpakking per doos

Handreiniger Soft Ultra

11720 

2 liter 

6 stuks

•  Speciaal voor de zwaarste  
verontreinigingen

•  Met microkorreltjes
•  Met esteroliën voor ultieme  

reinigingskracht
•  Geparfumeerd, zeepvrij
•  Aangepast aan de natuurlijke  

pH-waarde van de huid

Verzorgingslotion D

11730 

2 liter 

6 stuks

•   Verzorgt de beroepsmatig gestreste huid
•  Ontstekingsremmend, stimuleert het natuurlijke  

herstel van de huid
•  Vocht- en vetinbrengend door toevoeging Panthenol
•  Bevat Allontoïne
•  O/W-emulsie
•  Licht geparfumeerd


