
Dispensere

STØDIGERE
DISPENSERE

Som leverandør av kjemi vet vi hva vi skal stille av 
krav til våre dispensere for engangskluter, hånd-

desinfeksjon og håndsåpe. Du skal være trygg på 
at de fungerer i hverdagen og at det er lett å 
skaffe reservedeler om det oppstår problem-
er. Vår dispenser for automatisk påføring av 

håndsåpe og hånddesinfeksjon er blant Norges 
mest solgte dispensere. Til disse er det flere valg 

når det gjelder montering på stativer. 
Vi har stativer for veggmontering, plassering på 

bord og frittstående stativer for gulv. 
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Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.

Enkel bruk av 
desinfeksjon og engangskluter



Våre dispensere for flytende desinfeksjon eller håndsåpe 
finnes i 3 utgaver. En for dråpe, en for sprayfunksjon og en 
for skumsåpe. Beholderen fylles lett opp og er på 1 liter.

Dispensere berøringsfri flytende

730001
730023
730002

Dispenser Berøringsfri Dråpe
Dispenser Berøringsfri Spraydyse
Dispenser Berøringsfri Skumsåpe
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Våre dispensere for manuell bruk er utstyrt med en stor 
trykk-knapp for lett påføring av såpe. Den finnes i 2 ulike 
varianter. Rommer 0,5 liter.

Dispenser Manuell

730010
730011

Dispenser Manuell Desinfeksjon og Såpe
Dispenser Manuell Skum Såpe
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Våre gulvstativer er laget i metall og er pulverlakkert. 
Stødige stativer som er lett å sette sammen. Universalt 
feste for dispensere. Spesielt vårt sorte stativ er lett å 
sette sammen.

Gulvstativer

730003
730027

Gulvstativ Metall Hvit
Gulvstativ Metall Teleskop Svart

3

4

4

3

Andre stativer

730005
730016
730026
730015

Bordstativ Metall Hvit
Veggstativ m/ beskyttelse Plast Hvit
Gulvdispenser med fotpedal for 1 liter flasker Hvit
Activa Gulvstativ for 600 ml Flasker Svart
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Vi selger engangskluter i 100 % resirkulert bambus. Klu-
tene kan leveres tørre eller ferdig impregnert med valgfri 
kjemi. f.eks: desinfeksjon, overflaterengjøring osv.

Stativer for engangskluter

730012
730025

Dispenser 800 Stål m/ søppelinnkast
Dispenser 800 Pulverlakert Hvit m/ søppelinnkast
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