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OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: Strakke vormgeving

Strakke vormgeving

Hoe GeeFT U UW SANITAIRe RUIMTe eeN
HeDeNDAAGSe, GeCoÖRDINeeRDe VoRMGeVING?

Onafhankelijke studies tonen aan dat een onberispelijk nette en hedendaagse sanitaire ruimte een overdreven positieve invloed op de algemene 
indruk en de ervaring van de bezoeker heeft.  

Dezelfde studies beweren ook dat het esthetische beeld van de sanitaire ruimte beduidend bijdraagt aan het positieve moreel en het langdurige 
behoud van het personeel. 

Bijgevolg wordt er tegenwoordig, wanneer eigenaars en facilitaire managers sanitaire ruimtes voor gebruik buitenshuis willen opfrissen of 
moderniseren, veel meer aandacht besteed aan de zorgvuldige harmonie van stijl en kleur om het algemene esthetische beeld van de sanitaire 
ruimte te verbeteren. 

Onder de merknamen Microburst Duet en AutoFoam is Rubbermaid is al lang een van de voorlopers van deze trend met een topgamma van 
passende dispensers voor luchtverfrissing, oppervlakreiniging en huidverzorging.

En nu legt het bedrijf de lat nog hoger met de lancering van de nieuwe Clean Look-dispenserreeks die perfect past bij beide topgammasystemen 
of bij de onlangs op de markt gebrachte FLex-huidverzorgingsdispensers en deze aanvullen. Een volledige productreeks met unieke oplossingen 
zonder aanraken.  

De nieuwe Clean Look-dispenserreeks, verkrijgbaar in wit, zwart en chroom, is toonaangevend op het gebied van sanitaire stijl en biedt de 
programmeerbaarheid, het gebruiksgemak en het zeer fraaie uitzicht die zowel de eigenaar als de bezoekers van de sanitaire ruimte zullen 
kunnen bekoren.
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OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: Strakke vormgeving

Luchtverfrissing
TCell TCell Fan

Standaardaerosol LEDStandaardaerosol LCDMicroburst 3000

Oppervlakreiniging
AutoCleaner AutoJanitor



71%

Waaraan herkent u een geslaagde 
sanitaire ruimte?
Iedereen verwacht dat sanitaire ruimtes er net uitzien en goed ruiken. een onberispelijk nette sanitaire ruimte is niets 
waard als er te lang nare geurtjes blijven hangen. een goede geurcontrole moet milieu- en onderhoudsvriendelijk zijn – 
een systeem dat voortdurend gecontroleerd moet worden is allesbehalve een ideale oplossing.

Rubbermaids luchtverfrissingsproducten bieden u discrete en efficiënte systemen die u helpen de beste indruk na te laten. Rubbermaids innovatieve 
verstuivers zorgen voor een uiterst efficiënte en kostenbesparende geurcontrole en dienen niet voortdurend gecontroleerd te worden. De heerlijke geuren 
van Rubbermaid zorgen voor een aangename sfeer in de sanitaire ruimte.

 ■ Betrouwbaar en kostenbesparend
 ■ Eenvoudig te onderhouden
 ■ Flexibele programmeeropties
 ■ De Microtrans-geurbestrijder vermomt niet alleen de kwalijke geurtjes, maar verwijdert deze ook!

Aërosolsystemen
Geavanceerde aërosoldispensers met heel wat verschillende programmeer- en navulopties.

Microburst-systemen
Compact systeem zorgt voor een onberispelijke geurcontrole. Dit systeem is drie keer efficiënter in het bestrijden van geurtjes en verfrissen van 
ruimtes dan gewone navullingen, en bevat daarnaast 63 % minder VOS's (vluchtige organische stoffen) dan standaardaërosols.

TCell™
Klein en stijlvol systeem voor continue geurcontrole en verfrissing, aangedreven door een revolutionaire brandstofceltechnologie zonder batterijen.

Pompspraysysteem
Een niet-aërosol alternatief voor een efficiënte luchtverfrissing en geurcontrole.
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VINDT DAT eeN FRIS 
RUIkeNDe SANITAIRe RUIMTe 
beTekeNT DAT Deze GoeD 
oNDeRHoUDeN WoRDT

bINNeNkoRT
Rubbermaid is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om zijn producten te verbeteren. Door zich blijvend 
in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling is Rubbermaid voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om zijn 
toonaangevende betrouwbaarheid, installatiegemak en gebruiksvriendelijke prestaties nog te verbeteren. 
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LIFETIME
WARANTY

FG4870055

FG4870056 FG4870002FG4870001

R026558081 1836509R026558541R026558442R026558283

Twee speciaal gemengde geuren werken 
harmonieus samen en zorgen voor een 
aangename omgeving.

Microburst® Duet-navullingen vormen een unieke 
combinatie van speciaal geselecteerde aroma's uit ons 
toonaangevend palet met geuren van parfumkwaliteit. 

 ■ DUbbele GeUReN
 Wisselt af tussen twee 

complementaire geuren, 
elimineert geurmoeheid 
en houdt ruimtes fris en 
aangenaam.

Microburst® Duet-navullingen
Speciaal geselecteerde complementaire geuren

 ■ Elke navulling bestaat uit een unieke combinatie  
van exclusieve aroma's.

 ■ Hoogwaardige geurende oliën worden verspreid via 
Microburst®-technologie waardoor de lucht langer fris blijft.

 ■ Alle navullingen bevatten MicroTrans®-geurbestrijder.

bETERE GEURbESTRIjDING 
DAN bIj NORMALE 
NAVULLINGEN

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG4870055 MB Duet-dispenser Chroom – zwart 2x 121 ml (Microburst-navulling) 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 6
FG4870002 MB Duet-dispenser, zwart 2x 121 ml (Microburst-navulling) 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 6
FG4870001 MB Duet-dispenser, wit – grijs 2x 121 ml (Microburst-navulling) 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 6
FG4870056 MB Duet-dispenser, wit 2x 121 ml (Microburst-navulling) 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 6
R026558541 Navullingen Clean Sense / Cool Breeze 2 x 121 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
R026558442 Navullingen Floral Cascade / Vibrant Sense 2 x 121 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
R026558081 Navullingen Tender Fruits / Citrus Leaves 2 x 121 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
R026558283 Navullingen Sparkling Fruits / Cotton Berry 2 x 121 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
R026559001 Navullingen Duet Variety Pack (1 van elke navulling) 2 x 121 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
1836509 Navullingen Purifying Spa/Relaxing Spa 2 x 121 ml 6.3 x 9.0 x  13.2 cm 4

MICRObURST-SySTEMEN
Compact, kostenbesparend aërosolsysteem dat drie keer efficiënter 
is in het bestrijden van geurtjes en verfrissen van ruimtes dan 
gewone navullingen. Microspraytechnologie zorgt voor een brede 
verspreiding en de langdurende, geconcentreerde parfums met 
Microtrans-geurbestrijder houden ruimtes langer fris.

Microburst Duet®

Geavanceerd luchtverfrissingssysteem met dubbele geur voor intense frisheid

 ■ Flexibele programmeeropties.
 ■ Sprayrotatie: uur na uur, ‚s nachts en overdag, dag na dag, navulling na navulling.
 ■ Wisselt automatisch af tussen twee complementaire geuren voor een hernieuwde frisheid.
 ■ Elke navulling gaat tot 180 dagen mee, de batterijen langer dan 2 jaar; vereist erg weinig

onderhoud, tot 66 % minder arbeidskosten.
 ■ Afwisselende geuren elimineren geurmoeheid.
 ■ Programmeerbare frisheid.
 ■ Kostenbesparende oplossing.
 ■ Hoogwaardige klantgerichte navullingsgeuren
 ■ Spray: 25 μl

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

MINDER VOS'S 
PER SPRAy DAN 
STANDAARDAëROSOLS

GEUREN zIjN 
bETER DAN

       Programmeeropties:

60 / 90 / 120 / 180 dagen

8 / 12 / 16 / 24 u

5 / 6 / 7 dagen per week

LEVENSLANGE 
GARANTIE

NIeUW! 
Spa-geur
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1817146 1817147 1817144

1817142

LIFETIME
WARANTY

FG402430

GepATeNTeeRDe bRANDSToFCelTeCHNoloGIe 
De brandstofcel creëert waterstof in de geurkamer. Voor 
elke waterstofmolecule die aangemaakt wordt, wordt er 
een overeenkomstig geurvolume uit de kamer geperst. 
De natuurlijke luchtstroom die aanwezig is in de sanitaire 
ruimte verspreidt de geur.

Geen batterijen of stopcontact nodig – installeren en klaar
 ■ geen toegevoegde VOS's
 ■ STILLE werking

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1817144 Rubbermaid-dispenser TCELL KEY zwart 48 ml-navulling 7.29 x 7.39 x 15.01 cm 12
1817146 Rubbermaid-dispenser TCELL KEY wit 48 ml-navulling 7.29 x 7.39 x 15.01 cm 12
1817147 Rubbermaid-dispenser TCELL KEY chroom 48 ml-navulling 7.29 x 7.39 x 15.01 cm 12
1817140 Rubbermaid-dispenser TCELL FAN KEY zwart 48 ml-navulling 11.98 x 8.99 x 17.29 cm 12
1817142 Rubbermaid-dispenser TCELL FAN KEY wit 48 ml-navulling 11.98 x 8.99 x 17.29 cm 12
1817143 Rubbermaid-dispenser TCELL FAN KEY chroom 48 ml-navulling 11.98 x 8.99 x 17.29 cm 12
FG402430 TCell-dispenser voor intensief gebruik, wit 48ml-navulling 9,1 x 7,5 x 17,2 cm 12

 ■  Nieuwe brandstofceltechnologie zorgt voor een blijvend 
frisse geur en geurbestrijding gedurende 60 of 90 dagen 
per navulling.

Ventilatorgestuurde 
dispenser

 ■   Ideaal voor gebruik in stille, niet al te drukke 
zones met weinig passage waar er weinig 
luchtstroom is.

 ■ Voor de ventilatiedispenser zijn batterijen 
vereist.

Dispenser voor  
intensief gebruik

 ■ Ideaal voor gebruik in cafes, recreatieve en 
sportieve uitlaten, transport, retail en educatieve 
voorzieningen.

Standaarddispenser

 ■   Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes, gangen, lobby, 
vergaderruimtes, badkamers in hotelkamers, restaurants, 
zorginstellingen, kantoren, handelszaken, onderwijsinstellingen.

TCell™
Revolutionair luchtverfrissingssysteem dat zorgt voor een omgeving 
die de hele dag, dag na dag fris is dankzij het gepatenteerde 
geurverspreidingssysteem

 ■ Gepatenteerd nauwkeurig doseersysteem; één dispenser voor 3 tot 4 toiletten en 
urinoirs (169 kubieke meter).

 ■  Microtrans™-geurbestrijder elimineert kwalijke geurtjes en zorgt voor een frisse, 
geurvrije omgeving die erg aangenaam is voor gebruikers van de sanitaire ruimte.

 ■  Hoogwaardige duurzame designergeuren waar uw klanten dol op zullen zijn.
 ■  Zorgt voor een betrouwbaar, consistent en continu geurniveau.
 ■  Nieuwe brandstofceltechnologie zorgt voor een blijvend frisse geur en 

geurbestrijding gedurende 60 tot 90 dagen per navulling.
 ■  Stijlvolle, hedendaagse dispenser past in iedere sanitaire ruimte.

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

LEVENSLANGE 
GARANTIE
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TCellTM

1836510
1836521

1836522
R402311ER402310ER402307ER402306ER402309E

R402304E R402308E R402312E R402313ER402305E

Hoe de intensiteit van een geur wordt ervaren is persoonlijk; neem contact op met uw lokale verkoopsverantwoordelijke voor 
stalen. Onze verkoopsverantwoordelijke kan u ook raad geven over welke geur te gebruiken, afhankelijk van waar de dispenser 
geplaatst wordt.
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TCell™-navullingen zijn echte geurbestrijders en zijn beschikbaar in 
heel wat klantgerichte geuren, van mild tot intens, voor een duurzaam 
reine en frisse geur. Conventionele gelsystemen verliezen hun geur 
naarmate de navulling ouder wordt; bij TCell™ is dit niet het geval. 

DISPENSERINSTALLATIE

Plaats de dispenser in een zone waar luchtstromen de geuren en geurbestrijders verspreiden door de 
volledige ruimte, normaal één tot twee meter verwijderd van de ingang. 

1,829 m

0,914 – 1,829 m

Ref Geur Beschrijving Capaciteit Afmetingen Hoeveelheid
R402305E Blue Splash-navulling Koel marine 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402308E Citrus Mix-navulling Sinaasappel, pompelmoes, citroen 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402310E Sweet Lavender-navulling Lavendel, vanille 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402304E Crystal Breeze-navulling Eucalyptus, lavendel, menthol 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402313E Fruit Crush-navulling Lelie, roos, cyclamen met vruchttonen 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402312E Oudh-navulling Sandelhout 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402306E Polar Mist-navulling Lavendel, munt, musk 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402311E Tropical Sunrise-navulling Ananas, guave, mango, meloen, passievrucht 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402307E Floral Blaze-navulling Geranium, lelie, sandelhout, amber, musk 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
R402309E Mandarin-navulling Sinaasappel, pompelmoes, limoen 48 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
1836510 Purifying Spa Natuurlijke en therapeutische ingrediënten, bloemige noten. 48 ml 5.9 x 5.9 x 11.2 cm 6
1836521 Relaxing Spa Natuurlijke en therapeutische ingrediënten, kruidige accenten. 48 ml 5.9 x 5.9 x 11.2 cm 6
1836522 Energising Spa Natuurlijke en therapeutische ingrediënten, citrus mandarijnen en pomelo's. 48 ml 5.9 x 5.9 x 11.2 cm 6

TCell™ geurende navullingen
pure designergeuren waar gebruikers van 
sanitaire ruimtes gek op zijn 

 ■  'Clean air'-technologie zonder drijfgassen of toegevoegde 
VOS's, zonder aërosolbehuizing.

 ■  De Microtrans-geurbestrijdertechnologie vermomt niet 
alleen de kwalijke geurtjes, maar verwijdert deze ook.

 ■ Slechts 4-6 navullingen te verwijderen per jaar. 
Minder navullingen komen in de afvalstroom terecht.

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

TAbel GeURINTeNSITeIT
Mild Intens

NIeUW! 
Spa-geur
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LIFETIME
WARANTY

1817131 1817130 1817132

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

 ■ NAVUllINGSINDICAToR
 Geeft het aantal resterende 

dagen weer voor de navulling 
vervangen moet worden; 
navullingen gaan tot  
168 dagen mee.

 ■ FlexIbele 
pRoGRAMMeRING

 Opties zijn: 8 / 12 / 16 /  
24 uur per dag en 5, 6  
of 7 dagen per week. 

MICRobURST 3000-SySTeeM 
Combineert stijl met kostenbesparende, 

efficiënte prestaties.

Microburst-navullingen, breed bereik, zie pagina 112 voor ref.

Microburst 3000
onberispelijke geurcontrole in een compact systeem

 ■  Supergeconcentreerd Microburst-parfum met 
geurbestrijdingstechnologie zorgt ervoor dat de ruimte lang 
fris blijft.

 ■  Gebruiksvriendelijke en flexibele programmering voor 
individuele behoeften in sanitaire ruimtes; navulling gaat 
tot 90 dagen mee.

 ■  Handige visuele aanduidingen voor levensduur batterij 
en navulling voor eenvoudig onderhoud.

 ■  Verschillende navullingen beschikbaar – 23 geconcentreerde 
geuren, geurbestrijder en insecticide (zie pagina 112).

 ■ Spray: 25 μl

bATTeRIjAANDUIDING
Toont de levensduur van de 
batterij; batterij gaat tot 36 

maanden** mee 3000 – 2 C-cel

AlARMSyMbool
Optionele pieptoon als 

waarschuwing dat 
batterijen en navulling 

vervangen moeten worden.

       Programmeeropties:

30 / 60 / 90 dagen

8 / 12 / 16 / 24 u

5 / 6 / 7 dagen per week

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1817130 Rubbermaid Microburst 3000-dispenser lcd zwart 75 ml (Microburst-navulling) 9.6 x 7.51 x 18.39 cm 6
1817131 Rubbermaid Microburst 3000-dispenser lcd wit 75 ml (Microburst-navulling) 9.6 x 7.51 x 18.39 cm 6
1817132 Rubbermaid Microburst 3000-dispenser lcd chroom 75 ml (Microburst-navulling) 9.6 x 7.51 x 18.39 cm 6

** Twee "D"-alkalinebatterijen vereist (los verkrijgbaar).

NIeUW! 
Spa-geur

LEVENSLANGE 
GARANTIE



www.rubbermaid.eu

111

 
 

 
 

1817138 1817139 1817137

LIFETIME
WARANTY

1817134 1817135 1817133

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

SELECT+
Ideaal voor bediening op maat met geavanceerde  
programmeeropties voor verspreiding

 ■ Automatische kostencontrole – gecontroleerde werking helpt u met het 
besparen op arbeids- en onderhoudskosten

 ■ Lange levensduur navulling – tot 90 dagen

Aërosolnavullingen 243 ml, voorkeurspakket, zie pagina 112 voor ref.

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1817133 Rubbermaid-aerosoldispenser standaard led zwart 243 ml (aerosolnavulling) 10.49 x 10 x 23.49 cm 6
1817134 Rubbermaid-aerosoldispenser standaard led wit 243 ml (aerosolnavulling) 10.49 x 10 x 23.49 cm 6
1817135 Rubbermaid-aerosoldispenser standaard led chroom 243 ml (aerosolnavulling) 10.49 x 10 x 23.49 cm 6
1817137 Rubbermaid-aerosoldispenser standaard lcd zwart 243 ml (aerosolnavulling) 10.49 x 10 x 23.49 cm 6
1817138 Rubbermaid-aerosoldispenser standaard lcd wit 243 ml (aerosolnavulling) 10.49 x 10 x 23.49 cm 6
1817139 Rubbermaid-aerosoldispenser standaard lcd chroom 243 ml (aerosolnavulling) 10.49 x 10 x 23.49 cm 6

AëROSOLSySTEMEN
Toonaangevende luchtverfrissingssystemen die automatisch parfums en geurbestrijders 
verspreiden, waardoor de sanitaire ruimte 24 uur per dag net, fris en comfortabel aanvoelt

 ■  Intense, langdurige designergeuren die worden opgemerkt en gewaardeerd door gebruikers van de sanitaire ruimte
 ■  Microtrans-geurbestrijder verdoezelt niet alleen de kwalijke geuren, maar elimineert deze ook
 ■  Unieke programmeeropties geschikt voor verschillende toepassingen en luchtverfrissingsvereisten. 

Ongeacht het ingestelde programma levert elke navulling steeds 3.000 gedoseerde sprays
 ■  Alle automatische aërosoldispensers worden geleverd met 10 jaar garantie
 ■  Keuze uit designergeuren waar de klanten dol op zullen zijn
 ■ Spray: 75 μl

       Programmeeropties:

30 / 60 / 90 dagen

8 / 12 / 16 / 24 u

5 / 6 / 7 dagen per week

STANDAARDAëROSOL
Ideaal voor het aanpassen van de geurniveaus naargelang  
de vereisten in de ruimte

 ■ Efficiënte geurcontrole – meer dan 50 dagen per navulling

       Programmeeropties:

Optie dag / nacht / 24 u

Variabel doseringsinterval van 
ongeveer 5 min tot 25 min

NIeUW! 
Spa-geur

LEVENSLANGE 
GARANTIE
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Mild IntensTabel geurintensiteit

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

Aërosolnavulling (243 ml)

Microburst-navulling (75 ml)

Citrusgeuren met frisse geuren zoals citroen, sinaasappel, limoen en pompelmoes 

 Fruitige geuren met tonen als appel, peer, pruim, mango en meloen 

 Bloemige geuren met tonen als roos, jasmijn, viool en groene tonen 

 Kruidige geuren met tonen als rozemarijn, munt, koriander, lavendel en salie 

 Fougèregeuren met colognetonen als lavendel, mos en hout 

 Oosterse geuren met tonen als kruiden, zoete balsems en harsen 

 Gourmandegeuren met tonen als vanille

Luchtverfrissingsgeuren
Innovatieve geuren zorgen voor een omgeving  
die benadrukken dat de sanitaire ruimte proper,  
hygiënisch en veilig is 

 ■   Microtrans-geurbestrijder elimineert kwalijke geurtjes.
 ■  Langdurige geurintensiteit die wordt opgemerkt en  

gewaardeerd door gebruikers van de sanitaire ruimte.
 ■  Keuze uit meer dan 25 klantgerichte geuren .

Geur Type Microburst-navulling (75ml-aërosol) Aërosolnavulling (243ml-aërosol) Eenheden per verpakking
Expressions Citrus R0260004C R0220004 12
Mediterranean Charm Citrus R0260051C R0220051 12
Tranquil Sense Citrus R0260043C R0220043 12
Vibrant Sense Citrus R0260042C R0220042 12
Anticipation Fruitig R0260003C R0220003 12
Discretion Fruitig R0260037C R0220037 12
Orchard Fruitig R0260046 R0220046 12
Clean Sense Bloemig R0260041C R0220041 12
Inspirations Bloemig R0260007C R0220007 12
Oriental Nights Bloemig R0260055C R0220055 12
Sensations Bloemig R0260017C R0220017 12
Devotion Bloemig R0260028 R0220028 12
Radiant Sense Bloemig R0260040C R0220040 12
Impressions Bloemig R0260002C R0220002 12
Floral Sense Bloemig R0260006C R0220006 12
Rainforest Kruidig R0260053C R0220053 12
Ice Age Fougère R0260056C R0220056 12
Illusions Fougère R0260024C R0220024 12
Essence of Oudh Oosters R0260026C R0220026 12
Kilimanjaro Oosters R0260050C R0220050 12
Marrakesh Oosters R0260057C R0220057 12
Island Cocktail Gourmande R0260052 R0220052 12
American Diner Gourmande R0260054 R0220054 12
Geurbestrijder Geurbestrijder R0260018 R0220018 12
SWAK-insecticide Insecticide R0260034 R0220030 12
X-Bac Smoke Neutraliser R0260035 R0220035 12
Voorkeurspakket Gemengd pakket R0260100 R0220100 10
Reflections Fris R0260015C R0220015 12
Perceptions Fris R0260001C R0220001 12
Marine Fris R0220027 12
Purifying Spa Spa 1836506 1836503 12
Relaxing Spa Spa 1836507 1836504 12
Energising Spa Spa 1836508 1836505 12
Preference Pack Gemengde Pack R0260100 R0220100 10
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Purifying Spa. Bevat frisse, bloemennoten van witte lelies, rozen en jasmijn, in combinatie met oliën 
van zacht sandelhout, jeneverbes en citroengras voor meer helderheid en concentratievermogen.

Relaxing Spa. Bevat kalmerende kruidennoten van kamille en lavendel, vermengd met een 
rustgevende mengeling van muskus, amber en orchidee om de zintuigen te sussen.

Energising Spa. Bevat een volle, verjongende citrusfusie van mandarijnblad en pomelo, versterkt met 
frisse etherische oliën van bergamot, pompelmoes en limoen om de geest te inspireren en op te laden.
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R0120013

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: luchtverfrissing

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
R0120013 Pompspraydispenser (Esprit IV), wit 310 ml (pompspraynavulling) 12,2 x 8,8 x 22,1 cm 6
R0610005 Sleutelvergrendeling voor pompspraydispenser 24
R0320004 Expressions-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320041 Clean Sense-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320043 Tranquil Sense-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320042 Vibrant Sense-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320040 Radiant Sense-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320007 Inspirations-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320006 Floral Sense-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320024 Illusions-navulling 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320020 Navulling Odour Neutraliser 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320001 Perceptions 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320015 Reflections 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320035 X-bac 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
R0320100 Voorkeurspakket 300ml-pompspray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12

POMPSPRAySySTEEM
een uitstekend luchtverfrissingsalternatief voor aërosolsystemen 

 ■  Ideaal voor het aanpassen van de geurniveaus naargelang de vereisten in de ruimte
 ■  Efficiënte geurcontrole – meer dan 50 dagen per navulling
 ■  Microtrans-geurbestrijder elimineert kwalijke geurtjes in plaats van deze te maskeren
 ■  Keuze uit langdurige designergeuren waar de klanten dol op zullen zijn
 ■ Spray: 100 μl

       Programmeeropties:

Optie dag / nacht / 24 u

Variabel doseringsinterval van 
ongeveer 5 min tot 25 min

LEVENSLANGE 
GARANTIE



Hoe kunt u ervoor zorgen dat 
uw sanitaire ruimte net en 
hygiënisch is?
We weten allemaal dat zichtbaar vuil slechts één deel van het verhaal is. Vuil dat onzichtbaar is voor het blote oog vormt de grootste bedreiging 
voor gezondheid en hygiëne, met gevaarlijke microben die worden verspreid door menselijk contact en die tot 48 uren overleven. Het net, 
hygiënisch en geurvrij houden van uw toiletten en urinoirs is bijgevolg een essentieel onderdeel van elk reinigingsprogramma.

Rubbermaids assortiment van oppervlakte-, leidings- en afvoerreinigingsproducten en -systemen zorgen ervoor dat toiletten en urinoirs steeds 
net, fris en toonbaar zijn.

Automatische voorzieningen & reinigers

 ■ Automatische verspreiding 
Krachtige hygiëneformules worden automatisch verspreid in afgemeten doseringen en doorgespoeld in het toilet of de urinoir.

 ■ Vermijden van verstoppingen 
Kalkafzetting en neerslag van hard water kan leiden tot volledige verstoppingen. Rubbermaids geautomatiseerde dispensers helpen 
deze vervelende bezinksels in sifons en leidingen te voorkomen.

 ■ Verwijdering van aanslag die geur veroorzaakt 
Urineaanslag zorgt voor kwalijke geurtjes. Voorkom deze aanslag met het gamma Rubbermaid-producten.

 

Reiniging van bril & greep

 ■ Nette, hygiënische oppervlakken 
Geconcentreerde formules zorgen voor een krachtig reinigend schuim dat elke keer dat er doorgespoeld wordt bacteriën doodt en 
zowel oppervlaktevlekken als aanslag verwijdert.
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WIST U DIT?
De gemiddelde toiletbril bevat 49 verschillende types bacteriën per vierkante cm.
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1817010 1817011 1817009

LIFETIME
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R0520126 R0520105 R0520109 R0520104 

AutoCleaner-navullingen

 ■ purinel-ontsmetter 
Doodt 99,3 % van de bacteriën en vermindert de neerslag van 
hard water.

 ■ bio-purinel
Voorkomt de toename van urineaanslag en onderhoudt leidingen, 
sifons en afvoeren.

 ■ purinel-ontkalker
Efficiënte controle van kalkaanslag en neerslag van hard water.

AUTOMATISCHE VOORZIENINGEN & REINIGERS

AutoCleaner
Geautomatiseerde reiniging en hygiëne voor toilet en urinoir

 ■ Geautomatiseerde reiniging en hygiëne voor toilet en urinoir.
 ■ Vermindert en voorkomt automatisch aanslag en vlekken op oppervlakken.
 ■ Ontsmettende formules verhinderen actief dat bacteriën zich voortplanten.  

Handenvrije werking vermindert het risico op kruisbesmetting.
 ■ Elimineert kwalijke geurtjes bij de bron en helpt met het onderhouden  

van een geurvrije omgeving.
 ■ Digitale dispenser communiceert met systeem 

voor waterbeheer.

Digitale dispenser

 ■ Ideaal voor bediening op maat met geavanceerde programmeeropties voor verspreiding.
 ■ Automatische kostencontrole – gecontroleerde werking helpt u met het besparen op 

arbeids- en onderhoudskosten.

Ref Beschrijving Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1817009 Rubbermaid AutoCleaner-dispenser lcd - zwart 310 ml-navulling 15.21 x 9.32 x 23.8 cm 6
1817010 Rubbermaid AutoCleaner-dispenser lcd - wit 310 ml-navulling 15.21 x 9.32 x 23.8 cm 6
1817011 Rubbermaid AutoCleaner-dispenser lcd - chroom 310 ml-navulling 15.21 x 9.32 x 23.8 cm 6
R0520105 Purinel-navulling 310 ml 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 6
R0520109 Purinel Mandarin-navulling 310 ml 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 6
R0520126 Bio-Purinel-navulling 310 ml 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 6
R0520104 Navulling voor Purinel-ontkalker 310 ml 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 6

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: oppervlaktereiniging

       Programmeeropties:

30 / 60 / 90 dagen

8 / 12 / 16 / 24 u

5 / 6 / 7 dagen per week

LEVENSLANGE 
GARANTIE
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R0140051

R0460026

Purinel-bio – reinigingsmiddel voor harde oppervlakken 

 ■ Combineert biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen, gunstige bacteriën en een frisse geur  
-  Verwijdert de biofilm, de bron van organische afvalstoffen en geurtjes die diep verborgen zitten  

in de voegen in vloeren en muren.
 ■ Pathogeencontrole van onder meer E. coli en andere darm- en fecale bacteriën 

- Beschermt gebruikers van sanitaire ruimtes tegen het risico op infectie.
 ■ Combinatie van reiniging via bacteriecontrole en geurverwijdering 

- Vermindert de reinigingstijd en materiaalkosten.
 ■ Gegarandeerd hoge bacterieconcentratie – 70 miljoen kolonievormende eenheden per geconcentreerde ml 

- Blijft werken na het aanbrengen. 
-  Het dweilwater dat na het schoonmaken wordt weggegoten in het afvoerkanaal zet de bioactieve 

reiniging verder.
 ■ Natuurlijke afbraak van urinezouten en -aanslag 

-  Enzymetechnologie breekt bacteriën in de toenemende urineaanslag af zonder gebruik van  
irriterende of bijtende chemicaliën.

 ■ Geschikt voor gebruik op alle muren, vloeren en harde oppervlakken in heel wat openbare  
en commerciële sanitaire ruimtes: 
- vrijetijds- en gezondheidsclubs 
- luchthavens, treinen & treinstations 
- kleedkamers 
- detailhandel 
- voedselverwerking

AutoFlush-systeem voor waterbeheer
Geautomatiseerd systeem voor waterbeheer voor urinoirs 
met hoofdtank

 ■ Een gereguleerde watertoevoer zorgt voor een maximale efficiëntie van de 
AutoCleaner met BioPurinel-navullingen.

 ■ Kostenbesparend door vermindering van het waterverbruik.
 ■ Zorgt ervoor dat urinoirs regelmatig gespoeld en gereinigd worden.
 ■ Vermindert het risico op verstoppingen door regelmatige, gestuurde spoelingen.
 ■ Betrouwbare probleemloze werking.
 ■ Communiceert met AutoCleaner.

Ref Beschrijving Type Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R0460026 Biologisch vloerreinigingsmiddel Fles 5 l 2

Ref Beschrijving Afmetingen Kleur Hoeveelheid
R0140051 AutoFlush-systeem voor waterbeheer, wit 15,2 x 11,3 x 11,3 cm 1

R0140081 AutoHygiene-systeem
(incl. 1 x AutoCleaner, 1 x WMS, 1 x aansluitingskabel) 1

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: oppervlaktereiniging

Gebruik
 ■ Verdunningsverhouding: 1 deel concentraat per 10 delen 

water gedurende de eerste drie dagen. Daarna 1 deel 
concentraat per 40 delen water.

 ■ Houdbaarheid: 2 jaar
 ■ Betegelde muren, vloeren, harde oppervlakken, vaste 

voorwerpen & accessoires 

Te gebruiken met Rubbermaid  
pUlSe™-microvezelvloerreinigingssysteem  
(zie pag. 57) om wc-vloeren te onderhouden 
ter voorkoming van urineaanslag.

LEVENSLANGE 
GARANTIE
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1817015 18170121817013

Installatieaccessoires voor oppervlaktereiniging

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1817012 Rubbermaid Autojanitor-dispenser - zwart Navulling geurbestrijdingsmiddel 600 ml 13.99 x 10.49 x 27  cm 6
1817013 Rubbermaid Autojanitor-dispenser - wit Navulling geurbestrijdingsmiddel 600 ml 13.99 x 10.49 x 27  cm 6
1817015 Rubbermaid Autojanitor-dispenser - chroom Navulling geurbestrijdingsmiddel 600 ml 13.99 x 10.49 x 27  cm 6
R0420804 Navulling Expressions-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 10,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420837 Navulling Discretion-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420846 Navulling Celebrations-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420806 Navulling Floral Sense-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420873 Navulling Mediterranean Citrus-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420844 Navulling Vibrant Sense-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420815 Navulling Reflections-geurbestrijdingsmiddel Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0420826 BioFlush-navulling Fles 600 ml 8,0 x 7,5 x 20,2 cm 6
R0410804 BioSense Mandarin-navulling Fles 600 ml 10,0 x 7,5 x 20,2 cm 6

Ref Beschrijving Afmetingen Hoeveelheid
R0640016 Flexi in-line-kit 26.5 x  8.0 x 1.5 cm 6
R0640004 Kit metalen zadel 13.0 x  7.7 x 2.5 cm 24
R0630013 Kit plastic zadel 12.7 x  7.7 x 2.5 cm 24
R032214 In-line-kit 11.5 x  9.5 x 1.5 cm 24
R0630009 Kit voor secundaire installatie 25.0 x  6.0 x 1.0 cm 24
R0630011 Kit verwijderbaar bevestigingspaneel 23.0 x  2.3 x 2.2 cm 24
R0630008 Paneel voor muurbevestiging 16.7 x  8.5 x 1.8 cm 24
R034487 Dopmoeren 1. x  1.5 x 1.0 cm 1
R034484 Nylonbuis (3 mm, 30 m) voor auto 18.5 x  18.5 x 3.3 cm
R0630024 1/4'' PE-buis 200 meter 40.5 x  40.5 x 10.5 cm
R0630002 RVS-pijp 1 meter 100.0 x  0.5 x 0.5 cm

AutoJanitor
Houdt toiletten en urinoirs net, fris en geurvrij

 ■ Automatische 24 u toilet- en urinoirreiniging voor het verwijderen van vlekken, doden van 
bacteriën en vermijden van aanslag.

 ■ Reinigt en verfrist toiletten en verspreidt terwijl een frisse, aangename geur.
 ■ Krachtige reinigingsproducten elimineren de oorzaak van kwalijke geurtjes.
 ■ Navulling reiniger & geurbestrijdingsmiddel – reinigt oppervlakken en verspreidt een 

hoogwaardige geconcentreerde geur voor een frisse sanitaire ruimte.
 ■ Bio-Flush-navulling – voorkomt de toename van urineaanslag en verstoppingen in leidingen, 

sifons en afvoeren. 
 ■ Bio-Sense-navulling – ideaal voor sanitaire ruimtes die werken met waterbesparende apparaten.

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: oppervlaktereiniging

       Programmeeropties:

Werking van 15 / 30 / 60 dagen

LEVENSLANGE 
GARANTIE
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RVU38171855204 18539111853850 RVU9503

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: oppervlaktereiniging

REINIGING VAN bRIL & GREEP

Schuim- & Spray-brilreiniger

 ■ Verbetert hygiënestandaards – toiletbrillen zijn in enkele seconden gereinigd.
 ■ Stelt toiletgebruikers gerust – alcoholgebaseerde formule dood bacteriën 

efficiënt en verhindert dat deze zich kunnen verspreiden.
 ■ Eenvoudig aan te brengen en sneldrogend voor extra comfort en 

gebruiksgemak.
 ■ Verkrijgbaar als schuim of spray.
 ■ Schuimdosis: 0,4 ml
 ■ Spraydosis: 0,2 ml

Ref Beschrijving Type Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1855204 Schuimdispenser bril- & greepreiniger, wit 400 ml-navulling 14,0 x 12,8 x 20,5 cm 12
1853850 Spraydispenser bril- & greepreiniger, wit 400 ml-navulling 13,5 x 10,5 x 21,4 cm 12
1853911 Spraydispenser bril- & greepreiniger, roestvrij staal 400 ml-navulling 13,0 x 11,0 x 21,5 cm 12
RVU9503 Schuimnavulling brilreiniger Bag-in-box 400 ml 11,1 x 5,6 x 15,1 cm 12
RVU3817 Spraynavulling bril- & greepreiniger Navulzakje 400 ml 9,5 x 7,0 x 12,5 cm 12

U hoeft enkel de oplossing op een toiletdoekje te verstuiven 
en het oppervlak te reinigen. Na enkele seconden zijn de 
greep en bril hygiënisch en klaar voor gebruik.



www.rubbermaid.eu

119

70%

LIFETIME
WARANTY

WeRelDVeRMAARDe 
beTRoUWbAARHeID
Onze gepatenteerde 
technologie met droge kruk 
stuurt de waterstroming. 
Door elektromagnetische kleppen 
(die kunnen defect raken) te 
elimineren, zorgen wij voor 
een probleemloze werking.

MIlIeUVRIeNDelIjk eFFICIëNT
AutoFaucet® helpt het waterverbruik 
te verminderen en zo waardevolle 
grondstoffen te sparen en kosten te 
drukken.

TOT

WATERbESPARING

Ref Beschrijving Afmetingen Kleur Hoeveelheid
R0401818UK1 AutoFaucet – enkele toevoerleiding, chroom 29,0 x 20,0 x 13,0 cm 1
R0401818UK2 AutoFaucet – enkele toevoerleiding + afdekkingsplaat 10 cm, chroom 1
R0401818UK3 AutoFaucet – enkele toevoerleiding + afdekkingsplaat 20 cm, chroom 1
R0401818UK4 AutoFaucet – warm/koud-toevoerleiding + thermostatische mengklep, chroom 29,0 x 20,0 x 13,0 cm 1
R0401818UK5 AutoFaucet – warm/koud-toevoerleiding + afdekkingsplaat 10 cm + thermostatische mengklep, chroom 1
R0401818UK6 AutoFaucet – warm/koud-toevoerleiding + afdekkingsplaat 20 cm + thermostatische mengklep, chroom 1
490287 Kit koepelvormige afdekkingsplaat 20 cm 26,5 x 8,0 x 3,8 cm 1
R0490286 Kit koepelvormige afdekkingsplaat 10 cm 1
FG402188 Thermostatische mengklep 1
490137 Verlengleiding 15 cm 15,5 x 2,0 x 2,0 cm 1
FG0500478 AutoFaucet SST Milano + afdekkingsplaat 10 cm 1
FG0500484 AutoFaucet SST Milano 1

VOORZIENINGEN

AutoFaucet®

Met surroundsensortechnologie

 ■  Eenvoudige bediening met waterstroom die geactiveerd wordt wanneer 
handen uit om het even welke richting de AutoFaucet naderen.

 ■  Ontworpen voor een probleemloze, lekvrije werking.
 ■  Kostenbesparend – gecontroleerde waterstroom vermindert het  

waterverbruik met maximaal 70 %.
 ■  Verbeterde hygiëne – handenvrije geautomatiseerde werking.

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: Automatische kranen

Verminder het 
waterverbruik 
met 70 – 90 %

LEVENSLANGE 
GARANTIE
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RSAN1PEDPLATRSAN1PEDGREYFG402338RMINIPEDWFRMINIPEDSBF

Ref Beschrijving Materiaal Capaciteit Afmetingen Kleur Hoeveelheid
RSAN1PEDGREY Sanitaire afvalemmer, grijs Polypropyleen 20 l 51,0 x 16,0 x 57,5 cm 4
FG402338 Sanitaire afvalemmer, wit Polypropyleen 20 l 51,0 x 16,0 x 57,5 cm 4
RSAN1PEDPLAT Sanitaire afvalemmer, Platinum/Grijs Polypropyleen 20 l 51,0 x 16,0 x 57,5 cm 4
RMINIPEDGF Sanitaire afvalemmer, grijs Polypropyleen 12 l 46,3 x 14,0 x 48,0 cm 1
RMINIPEDWF Sanitaire afvalemmer, wit Polypropyleen 12 l 46,3 x 14,0 x 48,0 cm 1
RMINIPEDSBF Sanitaire afvalemmer deksel satijn/behuizing zwart Polypropyleen 12 l 46,3 x 14,0 x 48,0 cm 1

Sanitaire afvalemmers
een praktische en efficiënte manier om sanitair afval 
hygiënisch te verwijderen.

 ■ Slank en verlaagd ontwerp zorgt ervoor dat de emmer gemakkelijk in een 
toilethokje kan geplaatst worden zonder dat de ruimte beperkt wordt. 

 ■ Bediening via handenvrije voetpedaal beperkt rechtstreeks contact. 
 ■ Glad ontwerp zonder groeven is eenvoudig te reinigen en trekt geen  

stof of vuil aan.

Sanitaire afvalemmer 20 l

 ■ Ideaal voor grotere sanitaire ruimtes.
 ■ Deksel opent aan voorzijde.

Sanitaire afvalemmer 12 l

 ■ Ideaal voor moderne sanitaire ruimtes met kleinere toilethokjes.

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: sanitair onderhoud
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Ref Beschrijving Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
RNAP2GREY Nap2-luieremmer 71,0 x 41,0 x 41,0 cm 65 l 1
RNAP2WHITE Nap2-luieremmer 71,0 x 41,0 x 41,0 cm 65 l 1
RNAP2BLUE Nap2-luieremmer 71,0 x 41,0 x 41,0 cm 65 l 1
RNAP2YELLOW Nap2-luieremmer 71,0 x 41,0 x 41,0 cm 65 l 1
RNAP2PEDG Nap2-luieremmer met pedaal 77,0 x 41,0 x 47,0 cm 65 l 1
RNAP2PEDW Nap2-luieremmer met pedaal 77,0 x 41,0 x 47,0 cm 65 l 1
RNAP2PEDB Nap2-luieremmer met pedaal 77,0 x 41,0 x 47,0 cm 65 l 1
RNAP2PEDY Nap2-luieremmer met pedaal 77,0 x 41,0 x 47,0 cm 65 l 1

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG614300 Step-On-container Polyethyleen 41,3 x 40,0 x 43,5 cm 30,3 l 1
FG614400 Step-On-container Polyethyleen 41,3 x 40,0 x 60,0 cm 45,4 l 1
FG614500 Step-On-container Polyethyleen 50,2 x 41,0 x 67,3 cm 68,1 l 1
FG614600 Step-On-container Polyethyleen 50,2 x 41,0 x 82,6 cm 87 l 1
FG624300GRAY Binnenbak voor FG614300 Polypropyleen 36,5 x 29,8 x 33,7 cm 27 l 2
FG624400GRAY Binnenbak voor FG614400 Polypropyleen 36,5 x 29,8 x 50,2 cm 38,8 l 2
FG624500GRAY Binnenbak voor FG614500 Polypropyleen 45,7 x 31,1 x 55,9 cm 56,8 l 4
FG624600GRAY Binnenbak voor FG614600 Polypropyleen 45,7 x 31,1 x 72,4 cm 71,9 l 4

FG624300 Binnenbakken verkrijgbaar 
voor alle formaten.

Stabilisatorrol op FG614600.

Luieremmers
emmers met grote capaciteit voor het verwijderen 
van gebruikte luiers

 ■ Discrete opening met grote capaciteit maakt efficiënt komaf 
met omvangrijke afvalproducten.

 ■ Gladde en makkelijk te reinigen oppervlakken.
 ■ Past onder standaardwerkbladen.
 ■ Geïntegreerde grepen maken eenvoudig verplaatsen mogelijk.
 ■ Nap2Ped: handenvrije bediening met pedaal.

Pedaalemmers
emmers met grote capaciteit voor het veilig  
verwijderen van gebruikte luiers.

 ■ Het strak sluitende, overlappende deksel houdt de geurtjes 
binnen.

 ■ Afgeronde hoeken en gladde oppervlakken voor een eenvoudige 
reiniging en desinfectering.

 ■ Sterke, lekvaste constructie uit kunststof. Roest, deukt, splintert 
en schilfert niet.

 ■ Stille pedaal voor intensief gebruik.
 ■ Optionele binnenbak voor de FG624300GRAY, FG624600GRAY, 

FG614500 en FG614600. Containers voorzien in een lekvrije 
basis om vloeistoffen vast te houden.

 ■ Containers FG614300, FG614400, FG614500 en 
FG614600 hebben een TÜV-certificering.

 ■ Door NHS brandveilig verklaard.

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: sanitair onderhoud
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FG781888LPLATFG781988LPLAT

R039017RHBDC

 ■ beSCHeRMDoekjeS MeT VoCHTbARRIèRe
Makkelijk op te vullen dispenser bevat tot 
40 beschermdoekjes (FG781788WHT).

 ■ GeÏNTeGReeRDe SCHAp
Geïntegreerde schap voor babypoeder, mobiele 
telefoon of andere kleine voorwerpen.

eeNVoUDIGe beDIeNING MeT eeN HAND
Veiliger openen en sluiten met één hand terwijl uw andere hand vrij blijft.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG781888LPLAT Horizontale babyverschoonmodule (grijs) Polypropyleen Geopend: 86,2 x 55,7 x 48,3 cm/gesloten: 86,2 x 12,0 x 55,7 cm 1
FG781988LPLAT Verticale babyverschoonmodule (grijs) Polypropyleen Geopend: 59,5 x 87,8 x 48,3 cm/gesloten: 59,5 x 12,0 x 97,8 cm 1
FG781788WHT Beschermdoekjes (wit) Papier Geopend: 43,2 x 31,8 cm 1/320

babyverschoonmodules
opvouwbaar, voldoet aan alle wereldwijde  
veiligheidsnormen.

 ■ Twee modellen: verticaal of horizontaal.
 ■ Breed, diep bed met instelbare veiligheidsriem.
 ■ Opvouwbaar ontwerp biedt optimaal gebruik van de ruimte.
 ■ Gemakkelijk bereikbare aluminium haken aan beide kanten zodat luiertas binnen handbereik is.   
 ■ Tas is bereikbaar terwijl kind beveiligd is.
 ■ Geïntegreerde schap voor babypoeder en andere kleine voorwerpen.
 ■ Eenvoudige bediening met één hand voor eenvoudig openen en sluiten terwijl uw andere hand vrij blijft.
 ■ Antibacteriële bescherming voorkomt groei van bacteriën waardoor luchtjes en vlekken worden voorkomen.
 ■ Veilig en ergonomisch ontwerp voldoet aan alle geldende ASTM- of EN 12221-1-normen.
 ■ Dispenser met beschermdoekjes (40 doekjes FG781788WHT per dispenser).

Ref Beschrijving Kleur Hoeveelheid

Hygiënische zakken

RMOD1 Draagzak enkele emmer 1
RMOD2 Draagzak dubbele emmer 1
RWASTE1 Kleine afvalzak met grijze voering 1
RWASTE2 Grote afvalzak met grijze voering 1

zakken voor sanitaire & luieremmers

FG402339 Zakken met trekkoord - 25 x 15 zakken/rol 1 buitenverpakking (totaal: 375 zakken) 25
RWHITEBINLINER Witte afvalzak van 20 l - 1 buitenverpakking met 500 zakken 500
RPOLYBAG Afvalzak van 12 l - 1 buitenverpakking voor 21 x 15 zakken per rol (totaal 315 zakken) 21
RTIGERBAG100 Plastic binnenbak voor luieremmers Nap1 en Nap2 - 1 buitenverpakking met 100 zakken 100
RYELLOWBAG Afvalzak voor emmers voor klinisch afval en luieremmers - 1 buitenverpakking met 200 zakken 200

Hygiënische zakjes en dispensers

R039017 Dispenser voor hygiënische zakjes (wit) 1
RHBDC Dispenser voor hygiënische zakjes (chroom) 1
R039016 Navulling hygiënische zakjes 50x30 tassen

Afvalzakken

 ■ Voor discreet en veilig verwijderen van sanitair afval en luiers
 ■ Mod 1 voor enkele emmer, Mod 2 voor dubbele emmer,  

Waste 1 & 2 met voering voor extra bescherming

Accessoires

 ■ SaniSafe-handschoenen – poeder- en latexvrije handschoenen 
 ■ Hygiënische zakjes & dispenser
 ■ Afvalzakken voor sanitaire emmers 

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE: accessoires

Haken aan beide zijden voor gemakkelijke 
toegang tot luiertas terwijl kind beveiligd is.
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AëRoSol MICRobURST CoNTINUe 
lUCHTVeRFRISSING

lUCHTVeRFRISSING MeT 
poMp

Standard Aerosol LCD Standard Aerosol LED Microburst 3000 Microburst Duet TCell Pump Air Care

Dispenser Standaard – intensief gebruik – 
ventilator

Kleuren Wit, Zwart, Chroom Wit, Zwart, Chroom Wit, Zwart, Chroom Zwart chroom, parelzwart, wit / 
parelgrijs, wit 

Wit, Zwart, Chroom Wit

Hoe Lcd Led Lcd Lcd Lcd

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

Wat 243 ml 75 ml 55 ml

75 microliter = 3.000 sprays per navulling 25 microliter = 3.000 sprays per navulling 9.000 sprays 10 parfums

Werkt 5, 6 of 7 dagen per week; 8 / 12 / 
16 / 24 uur

24 uur nacht / dag;  
2 / 10 / 15 / 20 / 25
Sprayinterval 2 min

5, 6 of 7 dagen per week; 8 / 12 / 
16 / 24 uur

Navulling na navulling, dag na 
dag, 's nachts en overdag, uur na 
uur, spray na spray

Levensduur navulling 30 / 60 / 90 dagen 10 / 100 dagen 30 / 60 / 90 dagen 180 dagen 60 – 90 dagen

Levensduur van de batterij 2 C-celbatterijen die tot 3 jaar meegaan 2 C-celbatterijen die tot 3 jaar meegaan Geen batterijen

Garantie LIFETIME WARANTY LIFETIME WARANTY

Wie Voor een programmering en 
bediening op maat

Voor het aanpassen van 
geurniveaus Voor een programmering op maat Voor een voortdurende

luchtverfrissing

Luchtverfrissing

OPLOSSING VOOR DE SANITAIRE RUIMTE
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Oppervlaktereiniging

AUTojANIToR AUToCleANeR bRIlReINIGING WATeRbeHeeR

Dispenser 3 in 1: oppervlaktereiniging, 
luchtverfrisser, afvoeronderhoud

Praatsysteem met AutoCleaner Schuim Spray Praatsysteem met AutoCleaner

Kleuren Wit, Zwart, Chroom Wit, Zwart, Chroom Wit / grijze doseerhendel Wit, roestvrij staal Wit

Hoe Automatisch Automatisch Manueel Manueel Automatisch

Waar Toilet – urinoir Toilet – urinoir Toilet Toilet Toilet – urinoir

Wat Led Lcd

Werkt 15 / 30 / 60 dagen 30 / 60 / 90 dagen – 8 / 12 / 16 / 24 
u – 5 / 6 / 7 dagen

30 / 60 minuten,
12 / 24 uur per dag

Navulling 6 C&D, BioFlush, BioSense Purinel en Purinel Mandarin, BIO-Purinel, Purinel-ontkalker Zak 400 ml Spray 400 ml Bio-Purinel

100 microliter + 6.000 per navulling 100 microliter x dosis = 3.000 per navulling 1.000 doseringen per navulling 2.000 doseringen per navulling 3.000 doseringen per pomp

Levensduur van 
de batterij

2 D-celbatterijen
die 1-2 jaar meegaan

2 D-celbatterijen die 2 jaar meegaan 2 D-celbatterijen
die 1-2 jaar meegaan

Slot & sleutel Optioneel Slot Slot met sleutel

Garantie LIFETIME WARANTY LIFETIME WARANTY LIFETIME WARANTY LIFETIME WARANTY

Wie Bezoekers, klanten, huurder – 
kantoorgebouw, drukke locaties, 
onderwijsinstellingen, hotels, 
ziekenhuizen, gezondheidszorg

Bezoekers, klanten, huurder – kantoorgebouw, drukke locaties, 
onderwijsinstellingen, hotels, ziekenhuizen, gezondheidszorg

Bezoekers, klanten, huurder – kantoorgebouw, drukke locaties, 
onderwijsinstellingen, hotels, ziekenhuizen, gezondheidszorg

Bezoekers, klanten, huurder – 
kantoorgebouw, drukke locaties, 
onderwijsinstellingen, hotels, 
ziekenhuizen, gezondheidszorg

OPLOSSINGEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE
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