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Hygiëne en design als middelpunt
Een knap staaltje architectuur met PLAN-accessoires van KEUCO
In het dagelijks leven is hygiëne belangrijk om gezond te blijven. Overal waar veel mensen zijn
die elkaar de hand geven en dezelfde deurklinken of andere dingen aanraken, is handhygiëne
zeer belangrijk. Daarom heeft het de hoogste prioriteit om uw handen regelmatig te wassen en ze
zo nu en dan met desinfectiemiddel te beschermen.
De aan de muur bevestigde elektronische PLAN-zeepdispenser van KEUCO verenigt het
gebruikelijke

elegante

design

met

modern

hygiënisch

comfort

en

met

de

beste

desinfectiemiddelen. Het kan als dispenser voor schuimend desinfectiemiddel in de publieke
sector, als dispenser voor schuimzeep aan de wastafel of zeer innovatief als dispenser voor
toiletreiniger in de toiletruimte worden gebruikt.
De eisen die aan hygiëne voor het toilet gesteld worden, zijn toegenomen. Daarom biedt KEUCO
speciale oplossingen voor alledag: door toiletreiniger te gebruiken kan normaal wc-papier
gemakkelijk milieuvriendelijk omgetoverd worden in nat wc-papier dat zonder problemen in het
toilet kan worden geworpen. Dankzij ingrediënten die mild zijn voor de huid, zoals aloë vera, is
het gebruik van de toiletreiniger bovendien zeer aangenaam.
Als dispenser voor schuimend desinfectiemiddel kan het overal worden gebruikt waar aan
hygiëne

de

hoogste prioriteit

ter

hand

moeten

worden

genomen.

Het

schuimende

desinfectiemiddel is bijzonder mild voor de handen en uiterst effectief tegen bacteriën. Het kan
eenvoudig door de handen gewreven worden zonder dat het ervan af druipt en is bij uitstek
geschikt voor ruimtes waar veel mensen komen.
De weldoende schuimzeep van de stijlvolle PLAN-dispenser is dankzij de voedende ingrediënten
zelfs geschikt voor de gevoelige huid. Het stijlvolle design van de dispenser past in elke
omgeving.
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De contactloze desinfectiemiddeldispenser van chroom, aluminium of roestvast staal vormt een
aanvulling op het uitgebreide accessoire-assortiment van de PLAN-serie van KEUCO. Het is
zowel geschikt voor gebruik door particulieren als voor gebruik in semi-openbare en openbare
ruimtes waar hoge eisen gesteld worden aan geavanceerde apparatuur.
De dispenser geeft via een infraroodsensor eenvoudigweg een vooraf ingestelde hoeveelheid
schuim af zodra er een hand voor gehouden wordt. Doordat de hoeveelheid schuimzeep,
schuimend desinfectiemiddel of toiletreiniger ingesteld kan worden, is de dispenser zuinig in
verbruik. Voor het elektronische, druppelvrije pompsysteem en de bijpassende vacuümzakken
voor ongeveer 2000 porties, werkt KEUCO samen met Hagleitner uit Oostenrijk: dé
gerenommeerde specialist op het gebied van hygiëne in sanitaire ruimtes. Hagleitner is een van
de toonaangevende bedrijven voor innovatieve hygiënische oplossingen in Europa.
KEUCO biedt twee elektronische bedieningsmogelijkheden voor de PLAN-dispenser voor
desinfectiemiddel: het werkt op batterijen of wordt ingebouwd aangesloten op de elektriciteit. Het
batterijgevoede model beschikt over een LED-indicator voor de batterijcapaciteit. Een LEDniveau-indicator geeft aan wanneer de zak voor het desinfectiemiddel moet worden vervangen.
De gepatenteerde vacuümzak garandeert dat de inhoud volledig is opgebruikt en er geen
overgebleven desinfectiemiddel wordt verspild. Via een in te klikken adapter op de zak kunnen de
navulverpakkingen gemakkelijk vervangen worden. Omdat het een gesloten systeem is, kunnen
er geen bacteriën in de inhoud terechtkomen. Voor verwijdering blijft alleen een uiterst
ruimtebesparende, samengeperste en lichtgewicht verpakking over.
Met ongeveer 500 producten is de KEUCO PLAN-serie het meest complete baduitrustingconcept
ter wereld. De collectie biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor particuliere en
hotelbadkamers en openbare sanitaire ruimtes. Dankzij zijn geavanceerde esthetiek, de beste
functionaliteit en uitstekende kwaliteit is Collection PLAN onder architecten, planners en
installateurs uitgegroeid tot een zeer gewilde, moderne klassieker.
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Over KEUCO
KEUCO GmbH & Co. KG is een internationale leverancier van complete badkamerinrichting van
topkwaliteit. Oorspronkelijk was KEUCO marktleider op het gebied van badkameraccessoires,
maar het assortiment is inmiddels enorm uitgegroeid en bestaat uit kranen, accessoires,
spiegelkasten en badkamermeubels "made in Germany". Het hoofdkantoor van het familiebedrijf,
dat al voor de derde generatie gerund wordt, bevindt zich sinds de oprichting in 1953 in Hemer,
Westfalen. Verdere productielocaties liggen in Gütersloh en Bünde.
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