"VUPNBUJTL Aerosol 4ÌQF
PHHygiene System
Et helt unikt og
miljøvennlig system
- 100% aluminium som
er resirkulerbar

Bidrar til reduksjon av
plastavfall fra
bag-in-box refiller
Verdens første "såpe på
boks" multisystem med
full kontroll på forbruk
og et bredt utvalg
varianter for både
toaletthygiene og
tradisjonell
håndhygiene
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høy kvalitet - mindre avfall

Et revolusjonerende system som
forenkler – en automatisk dispenser
som passer et bredt utvalg aerosoler
og dekker alle hygienebehov
Pålitelig drift – en presis infrarød
sensor som oppdager bevegelse og
leverer riktig dosering og
kontrollert forbruk - hver gang
Lav kostnad – patentert system som
gir flere doser pr refill enn
tradisjonelle poser og flasker
Beste praksis – en moderne touch-free
dispenser gir mindre bakteriespredning
Fleksibel innstilling– velg mellom
normal dosering og Booster XL dose for
hygienekristiske områder
Stilren design – en smartere og
annerledes løsning som passer godt
for moderne kunder



Tips: Bruk de grafiske stickers som følger
med dispenseren, for å vise hvilken refill
som er i. Dette gir deg god visuell oversikt.

EN MODERNE
ALUMINUM
BOKS – 100 %
RESIRKULERBAR
En miljøvennlig refill som
bidrar til redusert mengde
plastavfall.
Mindre svinn - en boks som
tømmes helt og gir bedre
kost i bruk enn tradisjonelle
såperefiller.
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håndhygiene - refiller

overflate - refill

Skumsåpe

Hånddesinfeksjon

Seat Cleanser+

Et tettere og bedre
skum med automatisk
dosering

Alkoholbasert formel
som gir hygienisk rene
hender - umiddelbart

Alkoholbasert overflate
skum som raskt gjør
toalettseter og andre
områder hygienisk rene
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Foretrukket av kundene – riktt og
mykt skum gir en behagelig
rengjøring som kundene liker.
Hudvennlig – en skånsom formel
som gir høy effekt selv ved liten
dosering. Inneholder mykgjører
som pleier hendende.
Smart teknologi - en unik og
markedsledende løsning som gir
minimum 1500+ doser med
høyeffektivt skum.
Luxus skum – med behagelig
duft og ingredienser som
hindrer at hendende tørker ut.
Skånsom rengjøring for sensitiv
hud og barn, selv ved
høyfrekvent bruk.

Beste praksis – alkoholbasert
formel
som
hindrer
kryssforurensing og bidrar til å
stoppe bakteriespredning.

Bedre kundeopplevelse – sikrer
høy hygienestandard. Kan benyttes
på toalettsete, opptrekk og
dørhåndtak / andre overflater.

Håndhygiene uten vann alkohol virker raskere, og er mer
effektivt når du skal sikre god
håndhygiene, spesielt ved
sykdomsfrembrudd.

Virker umiddelbart – kunden kan
rengjøre selv og ta toalettet i bruk
med en gang. Tørker raskt.

Håndbeskyttelse – fuktende
ingredienser som hindrer
uttørking, og holder hendene
friske og myke.
Virker raskt - tørker fort
Beskytter på stedet – selv uten
vann kan hendende rask
rengjøres og desinfiseres uten
at du må oppsøke et
toalettrom.
Kosteffektiv – en unik og
markedsledende løsning som gir
minimum 2000+ doser med
høyeffektiv håndhygiene.

Kosteffektiv – en unik og
markedsledende løsning som gir
minimum 2000+ doser med
høyeffektiv overflaterens.
Mindre klager – et system som
gjør at brukeren selv kan sikre seg
mot bakterier og sykdom. Alltid
tilgjengelig og kundevennlig.

80mm /
3 1/8”

automatisk No Touch dispenser
Stilren og moderne design.
Slitesterk ABS dispenser
som er enkel å rengjøre.
Drives av 6 x AA batterier med
levetid lenger enn 12 mnd.
Grønn og rød LED indikator
viser når batterier og refill må
skiftes ut.

239mm /
9 4/8”

253mm /
10”

Svært enkel innstilling.
Festes til vegg med
dobbelsidig teip eller skruer.

Available in
White/chrome or Chrome/Black

Patentert
system

90mm /
3 1/2”

Programmering
b.

a.
100 x SPRAYS
MIST

FOAM

x1

XL

x2

antibac
x1500

BOOSTER
DOSE

x2000

CK
CLICK
C
LIC
K

batteries

x3

antibac
NORMAL
DOSE

x3
alkaline

c.

x700



RESET

Forpakninger
Dispensere: 12 stk pr krt
Refiller: 12 stk pr krt

vision

systemet er…

Tilpasset med etiketter iht.
REACH regulativet, og med
egne norske
e sikkerhets- og
produktdatablader.

Tilpasset norske og
internasjonale krav til
avfall (inkl. WEEE)

ECHA registrert for aalle
ingred
materialer og ingredienser
Tilmeld
- i alle refiller. Tilmeldt
N
Giftinformasjonen i Norge.

Tilpasset dagens miljøkrav
og kan avfallssorteres i
henhold til lokale norske
bestemmelser.
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Importør: Viking Cimex AS
+47 22 79 35 35

support@vikingcimex.no

