
HANDREINIGING

100% circulair

Ideaal formaat bij beperkte 

(sanitaire) ruimte

Single dosering voldoende 

voor één handwassing

IQ Dispenser Midi

Maak kennis met de nieuwe generatie 
dispensers voor handreiniging. De IQ dispenser 
Midi formaat is ideaal voor inzet in een beperkte 
(sanitaire) ruimte zoals een pantry en geschikt 
voor toepassingen met foam en alcohol.  
De ontwikkeling vond plaats op basis van 
circulariteit: alle toegepaste materialen kunnen 
opnieuw worden ingezet als grondstof of voor 
hergebruik. De dispenser biedt met slechts 
één pull voldoende voor een hygiënische 
reiniging (foam) of desinfectering (alcohol) van 
uw handen. De dispenser is leverbaar in elke 
gewenste kleur.

• Doseringsniveau handmatig instelbaar
• Zuinig continusysteem
• Single pull techniek
• Vandalismebestendig
• Foam biologisch afbreekbaar
• Flacons 100% recyclebaar
• Optische verbruiksindicator
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Stel in 2 stappen uw IQ Dispenser Midi samen

Circulariteit in de praktijk: 
Cradle to Cradle Gold gecertifi ceerde Pure lijn
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Kies voor gebruik
van foam of alcohol
Welke voorziet in de gebruikers-
behoefte: reiniging of desinfectie 
van de handen? Foam biedt u, 
naast een uitstekende reiniging, 
een luxe uitstraling en draagt bij 
aan een hogere comfortbeleving. 
De Ethades+ (alcohol) vloeistof 
biedt u een veilige en diepgaande 
desinfectering van de huid.

Kies uw kleur
Welke kleur geniet uw voorkeur? De IQ Dispenser 
Midi is op voorraad verkrijgbaar in de Alpine 
wit, Metal en de chique Black Vision uitvoering. 
Daarnaast kunnen we de IQ dispenser Midi in elke 
gewenste RAL kleur leveren.*

 Alpine Wit Metal

 Black Vision Colours

Als eerste ter wereld zijn de Vendor 
handzepen Pure Foam en Pure Soap 
beloond met het Cradle to Cradle ‘Gold’ 
level. De Vendor Pure lijn biedt u bij uitstek 
de mogelijkheid een positieve stap te 
zetten binnen uw MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) beleid. Vraag 
uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

* Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden. 
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   FOAM ALCOHOL

Artikelnummer  606000 625000

   606000MET 625000MET

   606000COL 625000COL

   606000BLC 625000BLC

     

Kleur Alpine Wit, Metal,  Alpine Wit, Metal,

  Black Vision, Colours* Black Vision, Colours*

    

Materiaal  ABS-kunststof  ABS-kunststof

Afmeting (h x b x d)  26,8 x 10,7 x 12,4 cm 26,8 x 10,7 x 12,4 cm

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

Technische gegevens
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Artikelnummer  530800 530973    

Soort  Foam Alcohol

Naam  PureFoam Ethades+    

Kleur  Wit Transparant  

Inhoud per fl acon  380 ml 380 ml    

Doseringen per fl acon  962 417     

Aantal fl acons per doos  12 6

Kenmerk  Microfi jne foamzeep Desinfectiemiddel   

Certifi cering     

  

Vullingen
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