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PLAN-accessoires van KEUCO: dispensers voor ontsmettingsmiddel in een hoogwaardig
design

Hygiënische handdesinfectie voor alle openbare ruimtes

Naar schatting wordt maar liefst 80 procent van de infecties overgedragen via ziektekiemen op de
handen. In ziekenhuizen is dat zelfs ca. 90 procent. Om infecties te voorkomen, is het belangrijk
de handen te desinfecteren. In openbare toiletten, bijv. in tankstations, op luchthavens of in
warenhuizen, maar vooral in ziekenhuizen zijn er daarom dispensers voor ontsmettingsmiddel.
De wandgemonteerde PLAN-dispenser voor ontsmettingsmiddel van KEUCO zet nieuwe
maatstaven in het ontwerp van deze functionele accessoires.

Met de dispenser voor ontsmettingsmiddel in zilver-geëloxeerd chroom of aluminium vult KEUCO
het accessoireprogramma van de PLAN-reeks aan. De intuïtieve bediening gebeurt mechanisch
via een hendel. Optioneel kan een druipkom worden gemonteerd. De dispenser is geschikt voor
verschillende Euronorm-flessen met een inhoud van 0,5 liter. In het voorvenster kunnen de
inhoud en het niveau van het desinfectiemiddel snel worden bekeken. Het desinfectiemiddel kan
eenvoudig worden vervangen door de behuizing te verwijderen.

Met ongeveer 500 producten is de PLAN-reeks van KEUCO het meest complete
uitrustingconcept ter wereld. De collectie biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor
privégebruik, voor hotelbadkamers en openbare sanitaire ruimtes. Met zijn geavanceerde
esthetiek, maximale functionaliteit en uitstekende kwaliteit is de PLAN-collectie een begeerde,
moderne klassieker geworden onder architecten, planners en installateurs.

1
KEUCO GmbH & Co. KG · Postfach 1365 · D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

PERSBERICHT

Photos:

KEUCO_PLAN_disinfectant_dispenser_

KEUCO_PLAN_disinfectant_dispenser_

aluminium_1.jpg

aluminium_2.jpg

KEUCO_PLAN_disinfectant_dispenser_

KEUCO_PLAN_disinfectant_dispenser_

chrome_1.jpg

chrome_2.jpg

2
KEUCO GmbH & Co. KG · Postfach 1365 · D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

PERSBERICHT

Over KEUCO
KEUCO GmbH & Co. KG is een internationale full-service fabrikant van hoogwaardige
badkamerinrichting. Als de oorspronkelijke marktleider voor badkameraccessoires biedt KEUCO
vandaag de dag een breed assortiment kranen, accessoires, spiegelkasten en badkamermeubels
‘made in Germany’. Het familiebedrijf in de derde generatie heeft zijn hoofdkantoor sinds de
oprichting in 1953 in Hemer, Westfalen. Onze overige productielocaties zijn te vinden in
Gütersloh en Bünde.
Contactgegevens voor de pers:
bm CONSULTING – Communication & PR
Birgit Munz
Quodmicke 4
D-58809 Neuenrade-Küntrop
Tel:

0049-(0)2394 - 24 24 54

Mobiel:

0049-(0)172 - 714 92 29

E-mail:

munz@bm-consulting.net

3
KEUCO GmbH & Co. KG · Postfach 1365 · D - 58653 Hemer
Sitz der KG: Hemer
AG Iserlohn Nr. A 831

Sitz der GmbH: Hemer
AG Iserlohn Nr. B 303

Geschäftsführer:
Hartmut Dalheimer
Engelbert Himrich

