
Hygiene

Hånd hygiene 

UltraProtect No-Touch dispenser 
Tilbud til kunden
Håndhygiene er et kritisk punkt når det gjelder spredning av bakterier. Det er viktig å gi de ansatte 
eller kundene en pålitelig og hygienisk metode for hånddesinfeksjon. UltraProtect-dispenseren tilbyr 
alt dette i en moderne og elegant design - uten berøring. UltraProtect er et kraftig, skånsomt og 
langtidsvirkende desinfeksjonsmiddel uten alkohol som fås i skumformat.

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Dispenser
• No-touch berøringsfunksjon gir en meget god hygienisk beskyttelse for brukeren og reduserer  

smittespredning

• Dispenseren inneholder en refill med 1L skumbasert UltraProtect

• Integrert antibakteriell teknologi - gir bedre overflatehygiene og bidrar til å forebygge spredning 

av bakterier ved å hemme bakterieveksten

• Lekkert og moderne design 

Forbruksmateriell
• UltraProtect er kraftig, skånsomt og langtidsvirkende - gir 6 timers kontinuerlig beskyttelse

• Kraftig - dreper 99,9 % av bakterier inklusive svineinfluensa (H1N1), MRESA og E. coli

• Skånsomt - inneholder ikke alkohol, fremmer gjentatt bruk og god hygieneatferd 

• Har bestått

- EN1500 - Hygienisk hånddesinfeksjon   - EN1650 - Fungicidal test,

- EN14476 - Virucidtest                             - EN1276 - Baktericidtest

• Ideell på steder der det er nødvendig med ekstra håndhygiene, for eksempel ved spiseområder 

eller mellom håndvask

• Egner seg til bruk der alkoholfrie desinfeksjonsmidler foretrekkes av etiske, religiøse eller  

samfunnsmessige grunner, f.eks skoler, fengsler, religiøse institusjoner

• Dermatologisk og klinisk testet til ikke å tørke ut huden ved gjentatt bruk

• Desinfeksjonsmiddelrefillen er lagd av biologisk nedbrytbar plast og er fullstendig resirkulerbar

Produktdatablad - Signature 

Vi tilbyr også  
såpedispensere i No-Touch  



Dispenser stativ 

Service

Anbefalt plassering av produktet
• Ideell plassering er områder der hånd-      

vaskmuligheter ikke er tilgjengelig og 
ved inngang til fellesområder eller 
toalettutganger 

 

Serviceelementer
• Enheten ettersees av vår tekniker og 

etterfylles av kunden
• Vi sørger for at forbruksmateriall etter-

fylles kundens lager, slik at man ikke går 
tom 

Installasjon
• Installeres av montør fra Initial 

Serviceløfte
• Egen kundetelefon for spørsmål
• Rask montering etter kontrakt 

inngåelse
• Gratis reparasjon eller utskifting i hen-

hold til livstidskontrakten med Initial 

Reparasjon/utskifting
• Innen 48 timer etter at varsling er 

registrert 
 

Hånd hygiene

UltraProtect No-Touch dispenser

Produkt

Mål (mm)

Bredde   125 mm 
Høyde    275 mm 
Dybde    120 mm

Kapasitet 
1L

Produktsjekkliste

• Elegant og moderne design

• Pålitelig og robust konstruksjon 

• Batteripakken aktiverer skummet 

automatisk 

• Lett å rengjøre og vedlikeholde         

• Livstidsgaranti

• Samsvarer med relevante 

globale regler

• Fås i hvitt og sølvgrå 
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• Dispenser stativ kan enkelt 
plasseres på steder der det er  
behov for god håndhygiene - 
f.eks ved inngangen til 
spisesteder.

• Selve stativ forsiden kan 
benyttes til å markedsføre et 
budskap 


