DISPENSERS MADE BY KEUCO

Hygiëne &
desinfectie

VOORWOORD

Sterk qua design
Desinfecteren
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Hygiëne is in het dagelijks leven belangrijk om gezond te
blijven. Handhygiëne is vooral belangrijk op plekken waar
veel mensen samenkomen en dezelfde deurklinken of
voorwerpen aanraken. Regel nummer één: was uw handen
regelmatig. Voor wie zichzelf extra wil beschermen, wordt
het gebruik van desinfectiemiddelen aanbevolen. Dat is ook
ideaal om de handen tussendoor te desinfecteren.

HYGIENE EN DESINFECTIE
Beleef de individuele oplossingen voor dagelijkse en zakelijke
mogelijkheden.
link.keuco.com/nl/hygiene

CONTACTLOZE DISPENSERS
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Intelligente
hygiëne

De contactloze KEUCO PLAN desinfectiemiddeldispenser
voor desinfecterend schuim of vloeibaar desinfectiemiddel is verkrijgbaar als praktisch vloermodel dat via een
batterij of stekker van stroom voorzien wordt. De sensor
herkent de hand die eronder wordt gehouden en geeft
de vooraf ingestelde hoeveelheid af.

VULLEN
De navulzakjes voor desinfecterend schuim en vloeibaar
desinfectiemiddel kunnen hier
besteld worden:
link.keuco.com/hagleitner

De hoogwaardige automatische dispenser, in
aluminium antraciet of aluminium zilver
geanodiseerd/antraciet, is bijzonder stabiel
en van eersteklas kwaliteit. Het contactloze
gebruik van de wandgemonteerde PLAN
desinfectiemiddeldispenser is mogelijk
dankzij de infraroodsensor. Hij is met name
geschikt voor drukbezochte semiopenbare of
openbare ruimtes. Naast de verchroomde
look is hij ook verkrijgbaar in geanodiseerd
zilver of roestvrij staal. Zo past hij dus perfect
in de omgeving thuis.

KEUCO werkt voor het elektronische pompsysteem en de bijpassende vacuümzakken
met desinfecterend schuim of vloeibaar
desinfectiemiddel samen met de gevestigde
hygiënespecialist Hagleitner uit Oostenrijk.
Hagleitner is een van de toonaangevende
bedrijven voor innovatieve hygiëneoplossingen in Europa. De hygiëneproducten zijn
state-of-the-art, effectief en mild voor de
huid.

HANDMATIGE DISPENSERS

Stabiel en
hoogwaardig
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Mogen we even voorstellen: de optimale PLAN desinfectiemiddeldispenser voor de entree, bij de lift, voor in de
kantine of in de gang.

Dankzij zijn ingetogen buitenkant in zilver geanodiseerd/zwart of zwart staat hij voor
minimalisme. Zijn combinatie van design en functie maakt hem echter tot perfectionist. De
royale bodemplaat dient als lekbescherming en zorgt ervoor dat hij stevig vaststaat.

ROBUUSTE MECHANICA
Handmatige bediening is eenvoudig
met de hand of hygiënisch met de
onderarm mogelijk.
De geïntegreerde fles kan eenvoudig
worden gevuld met gangbare desinfectiemiddelen of gels. Hij heeft een
inhoud van 750 ml en is daardoor
geschikt voor ongeveer 450 porties.

HANDMATIGE DISPENSERS
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Klinisch
geschikt
De PLAN CARE desinfectiemiddeldispenser
voor vloeibaar desinfectiemiddel is bij uitstek
geschikt voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

SNEL VERVANGEN
De dispenser is geschikt voor verschillende
euronorm flessen van 0,5 liter. In het voorste
kijkvenster kunnen de ingrediënten en het
niveau van het desinfectiemiddel snel worden
afgelezen.

De intuïtieve bediening gebeurt mechanisch via een hendel en kan ook met
de arm bediend worden. In het ontwerp is een lekbak geïntegreerd. De
desinfectiemiddeldispenser voor wandmontage is in verchroomd, zilver
geanodiseerd/zwart of in het zwart beschikbaar.
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TAFEL- EN WANDMODEL
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Handig en
praktisch

De aantrekkelijke en compacte
desinfectiemiddeldispenser van
KEUCO combineert een elegant
design met een optimale doseringstechniek - voor dagelijkse
handdesinfectie thuis of op het
werk.

Als tafelmodel in mat zwart, turkoois, rood en blauw
of als wandmodel met een volledig verchroomd
oppervlak past de universele desinfectiemiddeldispenser perfect in particuliere huishoudens en
kantoren waar veel waarde gehecht wordt aan een
stijlvolle omgeving.

DUBBELWANDIG SYSTEEM
De interne kunststof container
kan zonder problemen worden
gevuld, doordat hij gemakkelijk te
verwijderen is. Met een inhoud
van 250 ml en een dosering van 1
ml per slag is hij geschikt voor alle
gangbare vloeibare desinfectiemiddelen en desinfecterende
gels.

SENSORKRANEN EN ACCESSOIRES
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Beste
keuze
De ELEGANCE wastafelmengkraan
is niet alleen mooi, hij is ook slim:
dankzij de sensor stroomt het
water om de handen te wassen
contactloos. Een zeer hygiënische
oplossing op plekken waar veel
mensen samenkomen.

Het uitgebreide assortiment accessoires voor (semi)openbare ruimtes
combineert hygiënisch comfort met
een onberispelijke uitstraling. Het
KEUCO assortiment biedt talrijke
modellen voor de wastafel of het
toilet als wandinbouwoplossing of
als wandbevestiging.

1 PLAN geïntegreerde wastafelmodule
2 PLAN dispenser voor papieren doekjes
3 PLAN lotiondispenser
4 PLAN hygiëneschuimdispenser
5 PLAN schuimzeepdispenser
6 PLAN afvalbak
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In openbare ruimtes en gebouwen wordt
bijzonder veel waarde gehecht aan
duurzame kwaliteit in combinatie met
een tijdloos design. Daarom vertrouwen
planners en installateurs ook hier vaak
op KEUCO.
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KEUCO

Onze productontwikkeling stelt het verschil maken
als prioriteit. Dat kan hem in de functionaliteit zitten.
Of in het productdesign. Of nog beter: in allebei - gecombineerd met uitstekende KEUCO-kwaliteit.

KEUCO ONLINE
Ontdek onze producten en andere
brochures online
keuco.com

JURIDISCHE KENNISGEVING
De uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit en de beste kleurnuances van onze
producten kunnen vanwege de druktechnologie slechts in beperkte mate
worden gereproduceerd. Alleen de originele KEUCO producten geven u
een optimale indruk. Te zien in de showrooms van sanitair winkels.
Reproductie en duplicatie, ook in fragmenten, is alleen toegestaan met
de uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding van de fabrikant.
KEUCO GmbH & Co. KG, postbus 1365, D-58653 Hemer.
Wij behouden ons het recht voor op technische wijzigingen als gevolg van
vooruitgang, noodzakelijke wijzigingen in kleur en ontwerp, evenals op
drukfouten.
Concept, ontwerp en tekst: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH
& Co. KG, Münster; PF Performance Medien GmbH, Menden. Print: Meinders
& Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

Telefoon +49 2372 904-0
info@keuco.nl
keuco.com/nl
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