
100% circulair

Eenvoudige en hygiënische bediening

Single dosering voldoende 

voor één toiletbrilreiniging

IQ Toiletbrilreiniger

Maak kennis met de nieuwe dispenser voor 
reinigingsvloeistof voor de toiletbril. Ideaal om 
in te zetten in elke denkbare toiletruimte. De 
dispenser biedt met slechts één pull voldoende 
vloeistof voor een hygiënische reiniging van 
de toilet. Daarmee heeft uw toiletbezoeker 
gegarandeerd de beschikking over een 
hygiënisch toiletbril. De ontwikkeling vond 
plaats op basis van circulariteit: alle toegepaste 
materialen kunnen opnieuw worden ingezet 
als grondstof of voor hergebruik. De dispenser 
is, naast de standaard kleuren, leverbaar 
in elke kleur en daarmee geschikt voor elk 
toiletinterieur.

• Zuinig continusysteem
• Single pull techniek
• Vandalismebestendig
• Huidvriendelijke reinigingsvloeistof
• Vloeistof fl acon 100% recyclebaar
• Optische verbruiksindicator
• Handige gebruiksaanwijzing
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Kies uw uitvoering van de IQ Toiletbrilreiniger

Een goed gereinigde toiletbril verhoogt het hygiëneniveau van uw toilet

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

 Alpine Wit Metal

 Black Vision Colours

Wist u dat één op de drie toiletbrillen voorzien 
is van een ongezonde hoeveelheid bacteriën? 
Daarmee is de bril het meest vieze item in een 
toilet. Met de IQ toiletbrilreiniger verhoogt u 
het hygiëneniveau doordat uw toiletbezoeker 
zelf in drie gemakkelijke stappen de toiletbril 
kan reinigen.

* Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden. 
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   TOILETBRILREINIGER 
Artikelnummer  615000  

   615000MET 

   615000COL 

   615000BLC 

     

Kleur Alpine Wit, Metal, Black Vision, Colours* 

    

Materiaal  ABS-kunststof  

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

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

Technische gegevens

Artikelnummer  615300   

Naam  Seat Care  

Kleur  Transparant 

Inhoud per fl acon  380 ml  

Doseringen per fl acon  500  

Aantal fl acons per doos  6

Vulling

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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