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CLEAN CAREPROTECT

Better for the environment...
Minimum impact on the aquatic ecosystem

Complies with the strict requirements of 
biological degradation
Limited packaging waste

...better for you.

WIST U DIT ?
Onze huid is het grootste orgaan in ons lichaam. Dankzij deze cruciale beschermingslaag kunnen we reageren op externe omstandigheden en onze 
lichaamstemperatuur regelen. De huid van de mens is gemiddeld 1,5 tot 2,0 vierkante meter groot en 2 tot 3 mm dik. Per vierkante duim  
(6,5 cm²) telt onze huid gemiddeld 650 zweetklieren, 20 bloedvaten, 60.000 melanocyten en meer dan 1.000 zenuwuiteinden.

Slimmere huidverzorging
Rubbermaid Skin Care biedt klanten een hygiënisch 
totaalprogramma met innovatieve oplossingen en motiverende 
ondersteunende producten voor een superieure gezondheid op 
Persoonlijk, Financieel en Milieuvlak.

■■ Zeep met verrijkt schuim 
Rijke, volle huidverzorgingsproducten waar gebruikers van sanitaire ruimtes dol 
op zullen zijn. Deze schuimzeep van hoge kwaliteit bevat tot 70 % meer vaste 
zeepstoffen dan ander schuim en is verrijkt met crèmespoeling en hydraterende 
crème die zacht zijn voor de huid. 

■■ Zeep met verstuiver 
Het meest rendabele systeem – reduceert het zeepverbruik met 60 %. 
Verkrijgbare producten: lotionzeep met hydraterende crème en antibacteriële 
zeep met verstuiver. 

■■ Vloeibare zeep 
Stijlvolle dispensers met ontsmettingsmiddel van hoge kwaliteit garanderen 
een optimaal imago voor de sanitaire ruimtes. Alle producten bevatten 
hydraterende ingrediënten om de huid te kalmeren en te verzachten.

Bovendien beantwoordt het assortiment huidverzorgingssystemen aan de volgende belangrijke behoeften:
■■ ■ Doorlopende aanvoer van zeep, alcoholvrij en alcoholhoudend handreinigingsmiddel.
■■ ■ Betrouwbare prestaties zonder druppen of verstopping.
■■ ■ Eenvoudig en voordelig onderhoud.
■■ ■ Een aangename en veilige ervaring bij het wassen van de handen.

Waarom is huidverzorging zo belangrijk?
Het is belangrijk om onze huid goed te verzorgen, zeker voor wie regelmatig chemicaliën met een schurende 
werking gebruikt of blootgesteld wordt aan extreme omstandigheden. Werknemers en klanten echter veel belang 
aan handzeep van hoge kwaliteit en betrouwbare dispensers. Defecte apparaten zorgen voor een onaangename 
ervaring en ontevreden klanten.

Ervaring die het verschil maakt…
Van rijk en weldadig tot voordelig: het uitgebreide assortiment Rubbermaid Commercial Products voor huidverzorging biedt een antwoord op 
elke behoefte. De innovatieve dispensers van Rubbermaid variëren van automatische inbouwsystemen tot manuele muursystemen. Dankzij een 
superieure ervaring bij het handenwassen, lagere gebruikskosten en milieuvriendelijke producten is Rubbermaid de leverancier bij uitstek voor 
vernieuwende oplossingen.

Het handenwassen stimuleren is een goed idee voor de gezondheid.

Goede ideeën van Rubbermaid
Volg onze aanbevolen huidhygiënemethode in drie stappen voor een optimaal persoonlijk welzijn, dankzij ons 
totaalassortiment van beproefde producten, zoals beschermende crèmes, hydraterende zepen en zepen met 
antibacteriële bestanddelen, ontsmettingsmiddelen en voedende huidlotions.
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Persoonlijke 
gezondheid

Financiële 
gezondheid

Milieuvriendelijke 
gezondheid

Duurzaamheid
Milieuvriendelijke producten die steeds 
optimale prestaties bieden.
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95Huidverzorging: muurgemonteerd – manueel

Rubbermaid Flex™-dispensers
(geschikt voor zowel EnrichedFoam™- als EnrichedLotion™-navullingen)

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
3486589 Rubbermaid Flex™ manuele dispenser, wit 500 ml 10,0 x 12,7 x 22,0 cm 10
3486590 Rubbermaid Flex™ manuele dispenser, zwart 500 ml 10,0 x 12,7 x 22,0 cm 10
1787334 Rubbermaid Flex™ manuele dispenser, chroom 500 ml 10,0 x 12,7 x 22,0 cm 10
3486591 Rubbermaid Flex™ manuele dispenser, wit 1.300 ml 10,0 x 14,6 x 29,8 cm 10
3486592 Rubbermaid Flex™ manuele dispenser, zwart 1.300 ml 10,0 x 14,6 x 29,8 cm 10
1787335 Rubbermaid Flex™ manuele dispenser, chroom 1.300 ml 10,0 x 14,6 x 29,8 cm 10
R051067 Test handmatige Rubbermaid FLex™-dispenser wit + EnrichedFoam-handwasproduct 1.300 ml 1
4290617 Test handmatige Rubbermaid FLex™-dispenser wit + EnrichedFoam-handwasproduct 500 ml 1

AAnPASBARE DoSERing – ingEStElD 
DooR DE EigEnAAR, onziCHtBAAR 
VooR DE gEBRuikER.

Rubbermaid Flex™  
Manueel huidverzorgingssysteem
Dankzij het revolutionaire design van het nieuwe huidverzorgingssysteem 
van Rubbermaid Flex™ (Foam liquid Excellence) kunt u in hetzelfde 
apparaat zowel vloeistof- als schuimnavullingen gebruiken.

■■ Maximale prestaties – tot 3.250 wasbeurten per navulling.
■■ Vochtinbrengend TC-complex verrijkt met sheaboter, vitamine E en panthenol.
■■ ■ijk, vol schuim met kenmerkende parfums.
■■ Rubbermaids ruimste selectie producten, met handwasproducten, shampoo,

ontsmettingsmiddelen en nieuwe hydraterende huidlotions.
■■ Superieure clean-lookvormgeving zorgt voor esthetisch optimale sanitaire ruimtes.
■■ Twee formaten als oplossing voor elke behoefte qua capaciteit, ruimte of installatie.
■■ Nieuw handontsmettingsmiddel met 75 % alcohol doodt 99,99 % van alle bacteriën.
■■ Hygiënisch afgesloten navullingen om elke mogelijke besmetting te vermijden.
■■ Navullingen zonder fles worden volledig opgebruikt om afval te reduceren.
■■ Gebruiksvriendelijke, ergonomische systemen.
■■ Dosis: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 ml

LevensLange 
garantie

MogeLiJKe CoMBinaties
voor alle huidverzorgingsbehoeften

Meer danTot 60 % minder chemicaliën 
dankzij een geoptimaliseerde 
dosering
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"Green Seal" alleen van toepassing 
op specifieke navullingen, zie verder.

Enrichedlotion™ hand- & lichaamsshampoo, navullingen
(voor gebruik met het Rubbermaid Flex™-systeem)

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Hoeveelheid
3486610 Flex EnrichedLotion™ hand- & lichaamsshampoo – Green Seal Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm 5
3486620 Flex EnrichedLotion™ hand- & lichaamsshampoo – Green Seal Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3

Enrichedlotion™ handwasproduct, navullingen
(voor gebruik met het Rubbermaid Flex™-systeem)

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Hoeveelheid
3486606 FLex EnrichedLotion™-handwasproduct - Green Seal Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm 5
3486608 FLex EnrichedLotion™-handwasproduct - Antibacterieel Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm  5
3486616 FLex EnrichedLotion™-handwasproduct - Green Seal Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3
3486618 FLex EnrichedLotion™-handwasproduct - Antibacterieel Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3

Rubbermaid Flex™-systeem, accessoires & onderdelen

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
3486593 Rubbermaid Flex™ druppelbakje voor manuele dispenser – grijs 8,25 x 7,62 x 13,33 cm 6
3486594 Rubbermaid Flex™ vergrendelplaatje voor manuele dispenser – grijs 10
3486595 Rubbermaid Flex™ sleutel voor vergrendelplaatje manuele dispenser 10
3486597 Rubbermaid Flex™ schroevenset voor manuele dispenser 10

EnrichedLotion™
(voor gebruik met Rubbermaid Flex™-dispensers)

Huidverzorging: muurgemonteerd – manueel

VloEiBARE

CREME
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"Green Seal" alleen van toepassing 
op specifieke navullingen, zie verder.

EnrichedFoam™ hand- & lichaamsshampoo, navullingen
(voor gebruik met het Rubbermaid Flex™-systeem)

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Hoeveelheid
3486609 Flex EnrichedFoam™ hand- & lichaamsshampoo – Green Seal Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm 5
3486619 Flex EnrichedFoam™ hand- & lichaamsshampoo – Green Seal Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3

EnrichedFoam™ handreiniger, navullingen & flessen
(voor gebruik met het Rubbermaid Flex™-systeem)

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Hoeveelheid
3486611 Flex EnrichedFoam™ alcohol plus handreinigingsmiddel Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm 5
3486613 Flex EnrichedFoam™ alcoholvrij plus handreinigingsmiddel Navulzakje 500 ml 11,11 x 5,08 x 25,4 cm  5
3486621 Flex EnrichedFoam™ alcohol plus handreinigingsmiddel Navulzakje 1.000 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3
3486623 Flex EnrichedFoam™ alcoholvrij plus handreinigingsmiddel Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3

EnrichedFoam™ handwasproduct, navullingen
(voor gebruik met het Rubbermaid Flex™-systeem)

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Hoeveelheid
3486605 Flex EnrichedFoam™ handwasproduct – Green Seal Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm 5
3486607 Flex EnrichedFoam™ handwasproduct – Antibacterieel Navulzakje 500 ml 11,13 x 5,08 x 25,4 cm  5
3486615 Flex EnrichedFoam™ handwasproduct – Green Seal Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3
3486617 Flex EnrichedFoam™ handwasproduct – Antibacterieel Navulzakje 1.300 ml 12,7 x 6,35 x 33,65 cm  3
RVU13032 Schuimende Flex Free'n Clean-zeep (zonder parfum & kleurstoffen) – Ecolabel Navulzakje 1.300 ml 12.7 x 6.35 x 33.65 cm 3

EnrichedFoam™
(voor gebruik met Rubbermaid Flex™-dispensers)
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Hoogste kwaliteit, rijker, voller

Meer zeepstoffen 
dan andere 

schuimproducten*

De EnrichedFoam™-producten zijn sterk 
geconcentreerd, voor een rijkere, vollere 
schuimkwaliteit en zachte, gladde handen. 

Verrijkt schuim, navullingen

lotionzeep met hydraterende crème.
Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes.
■■ Geconcentreerde formule met vol schuim van hoge kwaliteit, verrijkt  

met hydraterende crème om de huid te kalmeren en te verzachten.

Free 'n Clean.
Geschikt voor gebruik in de voedselverwerkende sector.
■■ Zachte formule die ideaal is voor veelvuldig gebruik.

zeep, antibacterieel.
Ideaal voor de sectoren voedselverwerking en -bereiding en gezondheidszorg.
■■ Schuimende zeep van hoge kwaliteit helpt om de groei van micro-organismen op de huid 

te beperken.

Handreiniger.
Ideaal voor reiniging waar alcohol niet toegelaten is.
■■ De alcoholvrije handreiniger helpt om de groei van micro-organismen op de huid te 

beperken.

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG450017 Schuimzeepdispenser, wit – grijs Manueel 800 ml 14,0 x 12,5 x 26,3 cm 10
1853755 Schuimzeepdispenser, chroom Manueel 800 ml 14,0 x 12,5 x 27 cm 10
FG402310 Schuimzeepdispenser, wit – grijs Manueel 400 ml 12
RVU8529 Schuimlotion met hydraterende crème, navulling Bag-in-box 800 ml 11,0 x 5,7 x 21,0 cm 6
RVU8502 Schuimende Free'n Clean-zeep (zonder parfum & kleurstoffen) - Ecolabel Bag-in-box 800 ml 11.0 x 5.7 x 21.0 cm 6
RVU8528 Schuimende zeep, antibacterieel van 800 ml Bag-in-box 800 ml 11,0 x 5,7 x 21,0 cm 6
RVU8585 Schuimende alcoholvrije handreiniger Bag-in-box 800 ml 6
RVU9001 Schuimlotion, navulling Bag-in-box 400 ml 12

Manuele dispensers met verrijkt schuim
■■ Duurzame, gebruiksvriendelijke en rendabele oplossingen.
■■ De manuele dispenser met antimicrobiële bescherming op de doseerhendel gaat

de groei van bacteriën tegen en biedt extra bescherming.
■■ Schuimzeep- en ontsmettingsmiddelnavullingen via bag-in-boxsysteem.
■■ Navulling van 800 ml = 2.000 wasbeurten.
■■ Navulling van 400 ml = 1.000 wasbeurten.
■■ Dosis van 0,4 ml.

Tot 60 % minder 
chemicaliën dankzij 
een geoptimaliseerde 
dosering

tot  72 %
MEER*

LevensLange 
garantie
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oP vLoeiBare zeeP 
van grote MerKen

BesPaar tot

Huidverzorging: muurgemonteerd – manueel

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG450022 Dispenser (met merknaam) voor waslotion voor haar & lichaam, wit 300ml 7,5 x 4,4 x 18,0 cm 24
RVU6061 Waslotion voor haar & lichaam, navulling Fles 300ml 7,5 x 4,4 x 18,0 cm 24
RVU6164 Waslotion voor haar & lichaam met hydraterende crème, navulling Fles 300ml 7,5 x 4,4 x 18,0 cm 24

WaSLOTION VOOR HaaR & LIcHaaM
ideaal voor de vrijetijds- en horecamarkt.

■■   De stevige dispenser en lekvrije navullingen creëren een 
gebruiksvriendelijk, probleemvrij systeem voor bad en douche.

■■  Waslotion van hoge kwaliteit voor haar & lichaam, voor een rijk, 
vol schuim waarmee baden of douchen een genot wordt.

■■  Schoon, morsvrij systeem. 
■■ Dosis: 0,4 ml

Dispensers

■■  Dispenser met grote capaciteit (800 ml) en antimicrobiële doseerhendel.
■■ Dispenser van 400 ml met antimicrobiële doseerhendel.
■■ Dosis van 0,2 ml.

Navullingen
Ideaal voor gebruik in: drukke openbare sanitaire ruimtes, 
handelszaken, onderwijsinstellingen, vrijetijdscomplexen.

 
lotionzeep met hydraterende crème.
■■ Zachte formule voor veelvuldig gebruik.

zeep, antibacterieel.
■■ Helpt om de groei van micro-organismen op de huid te beperken.

 
Verstuiver met alcoholhoudende handreiniger
■■ Sneldrogende formule die helpt om de groei van micro-organismen 

op de huid te beperken.

HUIDVERZORGINGSSySTEMEN MET VERSTUIVER
Efficiënt reinigingssysteem met de laagste gebruikskosten. ideaal voor 
veelvuldig gebruik in sanitaire ruimtes. 
zeer aangename waservaring.
■■ ■De formules met verstuiver creëren een dik schuim dat elk deel van de hand bereikt.

lage gebruikskosten.
■■ Tot 2.000 (navulling van 400 ml) of 4.000 (navulling van 800 ml) wasbeurten

per navulling dankzij de efficiënte doseringstechnologie.

Verbeterde hygiëne
■■ Afgesloten wegwerpnavullingen om druppen en verstopt raken te vermijden.

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG450008 Zeepdispenser met verstuiver, wit/grijs 400 ml 13,5 x 10,5 x 21,4 cm 12
1852622 Zeepdispenser met verstuiver, roestvrij staal 400 ml 13,0 x 11,0 x 21,5 cm 12
FG450007 Zeepdispenser met verstuiver, wit/grijs 800 ml 13,6 x 10,4 x 28,0 cm 12
RVU5749 Lotionzeep met hydraterende crème, navulling Navulzakje 400 ml 8,0 x 7,5 x 10,9 cm 12
RVU5748 Schuimende zeep, antibacterieel Navulzakje 400 ml 8,0 x 7,5 x 10,9 cm 12
RVU4650 Verstuiver met alcoholhoudende handreiniger Navulzakje 400 ml 9,5 x 7,0 x 12,5 cm 12
RVU5079 Lotionzeep met hydraterende crème, navulling Bag-in-box 800 ml 8,0 x 7,5 x 17,8 cm 6
RVU5078 Schuimende zeep, antibacterieel Bag-in-box 800 ml 8,0 x 7,5 x 17,8 cm 6

Tot 60 % minder 
chemicaliën dankzij 
een geoptimaliseerde 
dosering

LevensLange 
garantie
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Verrijkt schuim, navullingen
lotionzeep met hydraterende crème.
Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes.
■■ Geconcentreerde formule met vol schuim van hoge kwaliteit 

verrijkt met hydraterende crème om de huid te kalmeren en 
te verzachten.

Free 'n Clean.
Geschikt voor gebruik in de voedselverwerkende sector.
■■ Zachte formule die ideaal is voor veelvuldig gebruik.

zeep antibacteriële
Ideaal voor de sectoren voedselverwerking en -bereiding  
en gezondheidszorg.
■■ De schuimende zeep van hoge kwaliteit doodt 99,9 % van 

alle grampositieve en gramnegatieve bacteriën.

Hygiënisch handreinigingsmiddel.
Ideaal voor ontsmetting waar alcohol niet toegelaten is.
■■ Met zijn dik, conditionerend schuim doodt de alcoholvrije 

handreiniger een waaier aan bacteriën. Zacht voor de handen, 
kleeft niet.

Huidverzorging: muurgemonteerd – automatisch

Meer WasBeurten dan 
traditioneLe Bag-in-Box

tot

WasBeurten Per 
navuLLing

tot

Meer CaPaCiteit dan 
andere sCHuiMsYsteMen

tot

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1851397 AutoFoam™-dispenser, wit Automatisch 14,2 x 14,2 x 28,4 cm 10
FG750411 AutoFoam™-dispenser, chroom/zwart Automatisch 14,2 x 14,2 x 28,4 cm 10
FG750140 AutoFoam™-dispenser, wit/grijs Automatisch 14,2 x 14,2 x 28,4 cm 10
FG750127 Auto Foam™ Dispenser - Black/Black Pearl Automatisch 13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm 10
R0660103 AutoFoam™-dispenser, blauw Frontpaneel 1
R0660102 AutoFoam™-dispenser, grijs Frontpaneel 1
RVU11529 AutoFoam™-lotion met hydraterende crème, navulling Navulzakje 1.100 ml 26,5 x 16,0 x 7,0 cm 4
RVU11502 Schuimende Free’n Clean-zeep (zonder parfum & kleurstoffen) - Ecolabel Navulzakje 1100 ml 26.5 x 16.0 x 7.0 cm 4
RVU11528 AutoFoam™ zeep navulling, antibacteriële Navulzakje 1.100 ml 26,5 x 16,0 x 7,0 cm 4
RVU11585 AutoFoam™ navulling alcoholvrij hygiënisch handreinigingsmiddel Navulzakje 1.100 ml 26,5 x 16,0 x 7,0 cm 4
FG750824 Module voor handhygiëne - losstaande module uit zwart staal 93 x 38.5 x 19.5 cm 1

autoFoam™-dispenser
Het automatische, handenvrije systeem en de superieure schuimzeep  
stimuleren de handhygiëne.
■■ Programmeeroptie: geluidssignaal in- of uitschakelen.
■■  Volstrekt handenvrij, gaat de verspreiding van bacteriën tegen en reduceert kruisbesmetting.
■■ Hygiënisch afgesloten navulling houdt de zeep vers en vermijdt elke mogelijke besmetting.
■■  Automatische kostencontrole dankzij dispenser met grote capaciteit en gecontroleerde bediening 

voor lagere arbeids- en onderhoudskosten.
■■ Betrouwbaarheid van wereldklasse, met geavanceerde sensortechnologie en een nieuwe pomp 

bij elke navulling om morsen, druppen en verstopt raken te vermijden.
■■ Het fraaie design van de muurgemonteerde dispenser verbetert het imago van de sanitaire ruimte.
■■ Dosis: 0,4 ml

HUIDVERZORGING MET VERRIjkT ScHUIM
om de handen op een weldadige manier te wassen of te ontsmetten.
■■  Geconcentreerde formules voor een dik, rijk schuim waar gebruikers van sanitaire ruimtes dol op zijn.
■■  Bewezen lage gebruikskosten dankzij dispensers met grote capaciteit: 37 % meer product in elke 

navulling dan bij andere schuimsystemen. 
■■  Het gecontroleerde gebruik reduceert de onderhoudskosten.

Tot 60 % minder 
chemicaliën dankzij 
een geoptimaliseerde 
dosering

LevensLange 
garantie
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Navullingen

  Hydraterende handreiniger.
■■ rijk en weldadig met hydraterende ingrediënten (glycerine en aloë vera) en 

een lichte bloemengeur.

 Handreinigingslotion.
■■ Zachte handreiniger met verfrissende fruitgeur voor veelvuldig gebruik.

Dispensers

Automatische oneShot®-dispenser, handenvrij.
■■ De geavanceerde Smart Sensor-technologie detecteert de handen 

en activeert de zeepvrijgave.
■■ 120.000 cycli / 3 jaar

Manuele SoapWorks-dispenser.
■■ manueel bediende zeepdispenser.

HUIDVERZORGINGSSySTEMEN MET VLOEISTOF
Premiumwasbeurten met geïntegreerde systemen.

■■   Slim, handenvrij systeem voor extra stijl en klasse in elke sanitaire ruimte.
■■  Verbetert de hygiënische normen. Elke navulling wordt geleverd met eigen pomp en aanvoerleiding. 
■■  Premiumformules voor een dik, rijk schuim en een weldadige wasbeurt.
■■  Betrouwbare, probleemloze bediening om druppen en verstopt raken te vermijden.
■■ 800 ml = 1.000 doseringen 

1.600 ml = 2.000 doseringen
■■ Dosis van 0,8 ml.

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG401310 Automatische OneShot-dispenser, chroom 17,3 x 25,0 x 35,0 cm 4
Op aanvraag Automatische OneShot-dispenser, verguld 4
FG401544 Manuele SoapWorks-dispenser, chroom 17,3 x 25 x 35,0 cm 12
FG401485 Hydraterende handreiniger, navulling Fles 800 ml 8,2 x 8,2 x 25,0 cm 4
FG4015411 Hydraterende handreiniger, navulling Fles 1.600 ml 10,4 x 10,4 x 31,0 cm 4
FG401484 Handreinigingslotion, navulling Fles 800 ml 8,2 x 8,2 x 25,0 cm 4
FG4015431 Handreinigingslotion, navulling Fles 1.600 ml 10,4 x 10,4 x 31,0 cm 4

LevensLange 
garantie
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VERRiJkt SCHuiM zEEP MEt VERStuiVER VloEiBARE zEEP

AutoFoam, 
handenvrij

Manueel, schuim Flex 
huidverzorgingssysteem

Zeep met 
verstuiver

Instant-
handontsmetter

Manueel, vloeistof  Flex 
huidverzorgingssysteem

OneShot, 
handenvrij

Manueel, 
SoapWorks

Haar & lichaam

Dispenser 1.100 ml 500 – 1.300 ml 400 – 800 ml 400 ml 500 – 1.300 ml 800 – 1.600 ml 800 – 1.600 ml 300 ml

Kleuren Wit – Zwart/Chroom 
– Blauw frontpaneel 
– Grijs frontpaneel

Zwart, Wit, Chroom Wit, grijze 
doseerhendel – 
Roestvrij staal

Wit, grijze 
doseerhendel 

Zwart, Wit, Chroom Chroom – Verguld Chroom Wit

Hoe Handenvrij Manueel Manueel Manueel Manueel Handenvrij Manueel Manueel

Waar Aan de muur Aan de muur Aan de muur Aan de muur Aan de muur Geïntegreerd Geïntegreerd Aan de muur

Wat 1.100 ml 500 ml – 1.300 ml
Tubes, Flessen

400 – 800 ml 400 ml 500 ml – 1.300 ml
Tubes, Flessen

800 – 1.600 ml 300 ml

Schuimlotion met
hydraterende crème

Schuimende 
handwaslotion

Verstuifbare lotion met 
hydraterende crèmes

Verstuiver met 
alcoholhoudende
handreiniger

Vloeibare zeep met
Antibacteriële bestanddelen

Vloeibare lotion met hydraterende 
crème

Haar & lichaam
Waslotion

Schuimende zeep met
Antibacteriële
bestanddelen

Schuimende zeep met
Antibacteriële
bestanddelen

Verstuiver zeep met
Antibacteriële
bestanddelen

Vloeibare zeep met
Antibacteriële
bestanddelen

Lotion Handreiniger Haar & lichaam
Waslotion met 
hydraterende 
crème

Free 'n Clean Lotion Schuim Hand- & 
lichaamsshampoo

Vloeistof Hand- & 
lichaamsshampoo

Alcoholvrije
handreiniger

Schuimende 
alcoholvrije
Plus handreiniger

Vloeibare 
hydraterende huidzeep

Schuimende alcoholvrije
Plus handreiniger

Vloeibare alcohol plus
handreiniger

Schuimende Free’n 
Clean-zeep

1300 ml schuimende 
FLex Free’n  
Clean-zeep

Wie Hotels, 
gezondheidszorg, 
ziekenhuizen, 
overheid, onderwijs, 
drukke locaties, 
School, restaurant

Hotels, 
gezondheidszorg, 
ziekenhuizen, 
overheid, onderwijs, 
drukke locaties, 
School, restaurant

Drukke locaties, 
handel, onderwijs, 
vrije tijd

Drukke locaties, 
handel, onderwijs, 
vrije tijd

Hotels, 
gezondheidszorg, 
ziekenhuizen, 
overheid, onderwijs, 
drukke locaties, 
School, restaurant

Hotels, conferentie- en vrijetijdsfaciliteiten
Kantoren kaderpersoneel en lounges

Huidverzorging

Huidverzorging
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