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Hånd hygiene

Såpe dispenser - 1 L
Tilbud til kunden
Håndhygiene er et kritisk punkt når det gjelder å hindre spredning av bakterier. Det er viktig med en robust,
pålitelig og hygienisk metode for håndvask for ansatte og kunder. Såpe dispenseren på 1l tilbyr alt dette i en
moderne og elegant design. Den er konstruert for å oppfordre til bruk, og den integrerte antibakterielle
teknologien gir det ultimate innen hygiene. Med vår komplette serviceløsning vil dere alltid ha en høy
hygienestandard der det er størst behov for den.

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Dispenser
• Integrert antibakteriell teknologi - gir bedre overflatehygiene og bidrar til å forebygge spredning av bakterier ved
å hemme bakterieveksten
• Overflaten er spesielt utformet for å gi økt hygiene og forenkle rengjøringen
• Kompakt design, men dispenseren gir hele 1 l gir ca. 1 000 kremdoser og ca. 1 600 skumdoser
• Inspeksjonsfelt for enkel kontroll av innholdet
• Låsbart deksel

Forbruksmateriell
• Vi leverer en serie refiller med flytende- og skumsåpe, inklusive antibakterielle, miljøvennlige og skånsomme
såper for følsom hud
• Lettmontert såperefillsystem som er praktisk og hygienisk
• Såperefillene er forseglet for å unngå kontakt med bakterier
• Ikke noe spill - såperefillene faller helt sammen slik at all såpe blir brukt
• Såperefillene er lagd av biologisk nedbrytbar plast og er fullstendig resirkulerbare



Hånd hygiene

Såpe dispenser - 1 L

Produkt

Mål (mm)
Bredde 116 mm

Høyde 272,6 mm

Dybde 120 mm

Kapasitet
1 L

 

Produktsjekkliste
• Elegant, moderne design

• Robust konstruksjon

• Konstruert for å kunne brukes av alle

• Samsvarer med relevante globale regler

• Pålitelig og robust

• Fås i hvitt og sølvgrå

Service

Anbefalt plassering av produktet
• Ideell plassering over vaskeservanter

Serviceelementer
• Enheten ettersees av vår tekniker og
etterfylles av kunden
• Vi sørger for at forbruksmateriell etterfylles
kundens lager, slik at dere ikke går tomme

Installasjon
• Installeres av montør fra Initial
• Monteres på vegg med skruer eller eventuelt
dobbeltsidig tape etter ønske

Serviceløfte
• Egen kundetelefon for spørsmål
• Rask montering etter kontraktinngåelse
• Gratis reparasjon eller utskifting i henhold til
livstidskontrakten med Initial

Reparasjon/utskifting
• Innen 48 timer etter at varsling er registrert


