Kiilto Pro® og Antibac®
PRODUKTKATALOG

DESINFEKSJONS- OG HYGIENEPRODUKTER
FOR OVERFLATER OG HENDER

• KIILTO

Restaurant- og storkjøkkenhygiene
OVERFLATEDESINFEKSJON

ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %

Art. nr.
603032

EPD-nr.
4448296

Salgsenhet
20 x 50 ml

OVERFLATEDESINFEKSJON

Art. nr.
600521

EPD-nr.
2652865

Salgsenhet
15 x 750 ml

ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 88,8 %
PREMIUM

Art. nr.
603049

EPD-nr.
4717591

Salgsenhet
15 x 750 ml

Art. nr.
600643

EPD-nr.
5599642

Salgsenhet
3x4l

DESINFISERENDE RENGJØRINGSMIDDEL

Art. nr.
8183

EPD-nr.
5598974

Salgsenhet
6 x 750 ml

ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
SPRAY

Art. nr.
603002

EPD-nr.
4044889

Salgsenhet
6 x 750 ml

Art. nr.
603057

EPD-nr.
5050042

Salgsenhet
6 x 750 ml

OVERFLATEDESINFEKSJON

Hendig spray for desinfisering av alkoholbestandige
overflater, inventar og lignende. Dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp.
Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer
på flaten.
ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
Til desinfisering av overflater, inventar og lignende
som tåler alkohol. Dokumentert effekt på bakterier,
ulike virus og gjærsopp. Væsken fordamper raskt og
etterlater ingen stoffer på flaten.

OVERFLATEDESINFEKSJON

RESTAURANT- OG STORKJØKKENHYGIENE

Unik formulering med ekstra bred effekt på virus
for desinfisering av alkoholbestandige overflater,
inventar og lignende. Dokumentert effekt på
bakterier, virus samt gjærsopp. Virketid på kun 30
sekunder. Egner seg spesielt godt til bruk i situasjoner med økt risiko for virus, eller ved kjent smitte.
Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer
på flaten.
ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
OVERFLATEDESINFEKSJON

Til desinfisering av overflater, inventar og lignende
som tåler alkohol. Dokumentert effekt på bakterier,
ulike virus og gjærsopp. Væsken fordamper raskt og
etterlater ingen stoffer på flaten.

KIILTO EASYDES SPRAY 750 ML
Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel som også har
rengjørende egenskaper. Egnet for alle alkoholbestandige overflater som er lett tilsmussede.

OVERFLATEDESINFEKSJON

Spray for desinfisering av overflater, inventar og
lignende som tåler alkohol. Sprayhodet danner ikke
aerosoler. Dokumentert effekt på bakterier, ulike
virus og gjærsopp. Etterlater ingen stoffer etter
fordamping.
ANTIBAC® ALKOHOLFRI OVERFLATEDESINFEKSJON SPRAY
OVERFLATEDESINFEKSJON

Basert på hydrogenperoksid og brukes til desinfisering av
flater, inventar og utstyr. Produktet er klart til bruk, og egner
seg godt til bruk på harde, ikke-porøse flater som tåler vann
og syre. f.eks. rustfritt stål, plast, gummi, vinyl og andre flater.
Bør ikke brukes på skinn/lær. Dokumentert effekt mot
bakterier, virus og gjærsopp.
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• KIILTO

ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
VÅTSERVIETTER
OVERFLATEDESINFEKSJON

Art. nr.
601150

EPD-nr.
2653194

Salgsenhet
6 x 1 stk

Art. nr.
601192

EPD-nr.
4820494

Salgsenhet
6 x 70 stk

Art. nr.
603055

EPD-nr.
5050034

Salgsenhet
12 x 1 stk

Art. nr.
603011

EPD-nr.
4217469

Salgsenhet
6 x 1 stk

Art. nr.
601672

EPD-nr.
2653202

Salgsenhet
12 x 12 stk

Art. nr.
603047

EPD-nr.
5146329

Salgsenhet
1 x 1 stk

Godt egnet til jevn desinfisering av mindre overflater
og kontaktpunkter som tåler alkohol, for eksempel
brytere og håndtak. Dokumentert effekt mot
bakterier, ulike virus og gjærsopp. Væsken
fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på flaten.
Hver serviett dekker inntil 1/2 m2.
ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
VÅTSERVIETTER
OVERFLATEDESINFEKSJON

Godt egnet til jevn desinfisering av mindre overflater
og kontaktpunkter som tåler alkohol, for eksempel
brytere og håndtak. Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Væsken fordamper
raskt og etterlater ikke stoffer på flaten. Hver
serviett dekker inntil 1/2 m2.
ANTIBAC® ALKOHOLFRI
OVERFLATEDESINFEKSJON VÅTSERVIETTER
OVERFLATEDESINFEKSJON

ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
VÅTSERVIETTER
DESINFEKSJONSSERVIETTER FOR OVERFLATER

RESTAURANT- OG STORKJØKKENHYGIENE

Basert på hydrogenperoksid og brukes til
desinfisering av flater, inventar og utstyr. Produktet
er klart til bruk, og egner seg godt til bruk på harde,
ikke-porøse flater som tåler vann og syre. f.eks.
rustfritt stål, plast, gummi, vinyl og andre flater. Bør
ikke brukes på skinn/lær. Dokumentert effekt på
bakterier, virus og gjærsopp.

Enkeltpakkede våtservietter egnet til desinfisering av mindre kontaktflater som tåler alkohol, for
eksempel brytere og håndtak. Dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. Væsken
fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på flaten.
ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
KLUTER
DESINFEKSJONSSERVIETTER FOR OVERFLATER

Store, tykke kluter til desinfisering av større
overflater, inventar og lignende. Dokumentert effekt
mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Væsken
fordamper raskt og etterlater ikke stoffer på flaten.
Hver klut dekker inntil 10 m2.

ANTIBAC® OVERFLATEDESINFEKSJON 75 %
KLUTER
OVERFLATEDESINFEKSJON

Blå kluter som egner seg godt til desinfisering
av blant annet arbeidsbenker, produksjonsutstyr
og kjøkkenredskaper. Dokumentert effekt mot
bakterier, ulike virus og gjærsopp. Brukes på
overflater som tåler alkohol og etterlater ingen
stoffer etter fordamping. Hver klut dekker inntil
5 m2.
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Profesjonell rengjøring
SPESIALRENGJØRING OG ANNET

ANTIBAC® GULVKLUTER
GULVRENGJØRING

Ekstra tykke og store engangskluter til rengjøring av
gulv eller andre store flater. Klutene kan festes til en
mopp eller annet passende redskap, og etterlater
rene overflater med en frisk duft. Engangskluter
er svært praktiske når man har behov for rask og
effektiv rengjøring ved søl og lignende, og på steder
hvor man ikke har enkel tilgang til vann, såpe og
klut.

ANTIBAC® KEYBOARD WIPES
DESINFEKSJONSSERVIETTER FOR OVERFLATER

Enkeltpakkede våtservietter fuktet med Antibac®
Overflatedesinfeksjon 75 %. Utviklet spesielt for
desinfisering av elektronisk utstyr som tastaturer,
analoge telefoner, datamus, kalkulatorer, fjernkontroller og lignende. Serviettene gir rene og innbydene arbeidsstasjoner og forebygger kryssmitte på
arbeidsplassen. Væskemengden er tilpasset bruk
på elektronisk utstyr og fordamper raskt. Etterlater
ingen stoffer på flaten etter fordamping.

PROFESJONELL RENGJØRING

ANTIBAC® TOUCHSCREEN WIPES
RENGJØRING

Enkeltpakkede våtservietter utviklet spesielt for
rengjøring av harde, elektroniske skjermer på
smarttelefoner, nettbrett og lignende. Tilpasset
væskemengde. Fjerner fett og smuss og gir en blank
skjerm uten skjolder. Væsken fordamper raskt, slik
at utstyret umiddelbart er klart til bruk.
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Art. nr.
601657

EPD-nr.
4596789

Salgsenhet
10 x 20 stk

Art. nr.
603025

EPD-nr.
4215786

Salgsenhet
6 x 1 stk

Art. nr.
603026

EPD-nr.
4215794

Salgsenhet
6 x 1 stk

• KIILTO

Personlig hygiene
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet. Firkantet pumpeflaske
som står stødig på underlaget.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet. Rund pumpeflaske.

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet.

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffeRund pumpeflaske.

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet. Flasken brukes med
Antibac® dispensere modell X SMART og EASY.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85% FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet. Flaske med doseringskapsel. Brukes med manuell ståldispenser til
750 ml.

Art. nr.
601658

EPD-nr.
4931903

Salgsenhet
15 x 600 ml

Art. nr.
601653

EPD-nr.
5708789

Salgsenhet
12 x 500 ml

Art. nr.
601603

EPD-nr.
5576053

Salgsenhet
12 x 1000 ml

Art. nr.
601639

EPD-nr.
5568233

Salgsenhet
12 x 750 ml

Art. nr.
606001

EPD-nr.
5466511

Salgsenhet
6x1l

Art. nr.
601638

EPD-nr.
5570627

Salgsenhet
12 x 750 ml

PERSONLIG HYGIENE

HÅNDDESINFEKSJON
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ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE

Art. nr.
601608

EPD-nr.
5599592

Salgsenhet
3x4l

Art. nr.
601612

EPD-nr.
2652915

Salgsenhet
12 x 1000 ml

Art. nr.
601637

EPD-nr.
2652899

Salgsenhet
8 x 700 ml

HÅNDDESINFEKSJON

Art. nr.
606004

EPD-nr.
5466263

Salgsenhet
6x1l

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 %
ENKELTPAKKEDE SERVIETTER

Art. nr.
600901

EPD-nr.
2669265

Salgsenhet
6 x 250 stk

Art. nr.
603046

EPD-nr.
4862413

Salgsenhet
16 x 100 ml

HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet. Flaske med doseringskapsel. Brukes med manuell ståldispenser til
1000 ml

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % FLYTENDE
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon med dokumentert effekt
på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å beskytte
hud og hender er det tilsatt et mykgjørende middel
som fukter og gjenfetter huden uten å virke klissete.
Produktet inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
og er dermatologisk testet. Brukes med Antibac®
berøringsfri dispenser for bag-in-box.
PERSONLIG HYGIENE

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 70 % SKUM
Alkoholbasert desinfeksjon som skum med
dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og
gjærsopp. For å beskytte hud og hender er det tilsatt
et mykgjørende middel som fukter og gjenfetter
huden uten å virke klissete. Produktet inneholder
ikke parfyme eller fargestoffer og er dermatologisk
testet. Brukes med Antibac dispensere modell X
SMART og EASY.

HÅNDDESINFEKSJON

Enkeltpakkede våtservietter som er store og tykke.
Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og
gjærsopp, samtidig som de fjerner smuss fra
hendene. Tilsatt et mykgjørende middel som fukter
og gjenfetter huden uten å virke klissete. Inneholder
ikke parfyme eller fargestoffer og er dermatologisk
testet. Serviettene er 100 % fri for plast, og er biologisk nedbrytbare.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % GEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon gel med dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å
beskytte hud og hender er det tilsatt et mykgjørende
middel som fukter og gjenfetter huden uten å virke
klissete. Produktet inneholder ikke parfyme eller
fargestoffer og er dermatologisk testet. Gel er godt
etablert som et behagelig og letthåndterlig alternativ
til flytende i situasjoner der gel kan benyttes. Den
kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å fordele.
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ANTIBAC® HÅNDDESINFEKJSON 85 % GEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon gel med dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å
beskytte hud og hender er det tilsatt et mykgjørende
middel som fukter og gjenfetter huden uten å virke
klissete. Produktet inneholder ikke parfyme eller
fargestoffer og er dermatologisk testet. Gel er godt
etablert som et behagelig og letthåndterlig alternativ
til flytende i situasjoner der gel kan benyttes. Den
kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å fordele.
Rund pumpeflaske.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % GEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon gel med dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å
beskytte hud og hender er det tilsatt et mykgjørende
middel som fukter og gjenfetter huden uten å virke
klissete. Produktet inneholder ikke parfyme eller
fargestoffer og er dermatologisk testet. Gel er godt
etablert som et behagelig og letthåndterlig alternativ
til flytende i situasjoner der gel kan benyttes. Den
kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å fordele.
Firkantet pumpeflaske.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % GEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon gel med dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å
beskytte hud og hender er det tilsatt et mykgjørende
middel som fukter og gjenfetter huden uten å virke
klissete. Produktet inneholder ikke parfyme eller
fargestoffer og er dermatologisk testet. Gel er godt
etablert som et behagelig og letthåndterlig alternativ
til flytende i situasjoner der gel kan benyttes. Den
kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å fordele.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % SOFTGEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon softgel med dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og
gjærsopp. For å beskytte hud og hender er det tilsatt
et mykgjørende middel som fukter og gjenfetter
huden uten å virke klissete. Produktet inneholder
ikke parfyme eller fargestoffer og er dermatologisk
testet. Softgel har en litt tykkere konsistens enn
den originale flytende, og gir mindre søl på vegg og
gulv. Flaske med doseringskapsel som brukes med
Antibac® manuell ståldispenser for 750 ml.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85 % SOFTGEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon softgel med dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og
gjærsopp. For å beskytte hud og hender er det tilsatt
et mykgjørende middel som fukter og gjenfetter
huden uten å virke klissete. Produktet inneholder
ikke parfyme eller fargestoffer og er dermatologisk
testet. Softgel har en litt tykkere konsistens enn den
originale flytende, og gir mindre søl på vegg og gulv.
Brukes med Antibac® berøringsfri dispenser for
bag-in-box.
ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 85% SOFTGEL
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon softgel med dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og
gjærsopp. For å beskytte hud og hender er det tilsatt
et mykgjørende middel som fukter og gjenfetter
huden uten å virke klissete. Produktet inneholder
ikke parfyme eller fargestoffer og er dermatologisk
testet. Softgel har en litt tykkere konsistens enn den
originale flytende, og gir mindre søl på vegg og gulv.
Brukes med Antibac® dispensere modell X SMART
og EASY.

Art. nr.
601652

EPD-nr.
5708755

Salgsenhet
6 x 500 ml

Art. nr.
601686

EPD-nr.
2652873

Salgsenhet
15 x 600 ml

Art. nr.
601687

EPD-nr.
2652881

Salgsenhet
24 x 150 ml

Art. nr.
603020

EPD-nr.
4624003

Salgsenhet
12 x 750 ml

Art. nr.
603007

EPD-nr.
4862462

Salgsenhet
8 x 700 ml

Art. nr.
606002

EPD-nr.
5466230

Salgsenhet
6x1l

PERSONLIG HYGIENE

• KIILTO
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ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 75 % GEL
MED DUFT
HÅNDDESINFEKSJON

Art. nr.
601802

EPD-nr.
2036523

Salgsenhet
20 x 50 ml

Art. nr.
601805

EPD-nr.
4044772

Salgsenhet
50 x 18 ml

Art. nr.
600865

EPD-nr.
2652949

Salgsenhet
8 x 700 ml

Art. nr.
600867

EPD-nr.
4044939

Salgsenhet
15 x 600 ml

Art. nr.
606003

EPD-nr.
5466206

Salgsenhet
6x1l

Art. nr.
606005

EPD-nr.
5466503

Salgsenhet
6x1l

Alkoholbasert desinfeksjon gel med dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å
beskytte hud og hender er det tilsatt et mykgjørende
middel som fukter og gjenfetter huden uten å virke
klissete. Tilsatt mild og ren, universell duft.

ANTIBAC® HÅNDDESINFEKSJON 75 % GEL
MED DUFT
HÅNDDESINFEKSJON

Alkoholbasert desinfeksjon gel med dokumentert
effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. For å
beskytte hud og hender er det tilsatt et mykgjørende
middel som fukter og gjenfetter huden uten å virke
klissete. Tilsatt mild, universell duft.

HÅND- OG KROPPSVASK
ANTIBAC® HÅNDSÅPE BAG-IN-BOX
FLYTENDE SÅPE

PERSONLIG HYGIENE

Mild og skånsom såpe. Tilsatt et fuktighetsgivende
og mykgjørende middel som gjenfetter og styrker
hudens eget fettlag. Uten parfyme og fargestoffer.
Svanemerket. Brukes med Antibac berøringsfri
dispenser for bag-in-box.

50900050

ANTIBAC® HÅNDSÅPE PUMPEFLASKE
FLYTENDE SÅPE

Mild og skånsom såpe. Tilsatt et fuktighetsgivende
og mykgjørende middel som gjenfetter og styrker
hudens eget fettlag. Uten parfyme og fargestoffer.
Svanemerket. Firkantet pumpeflaske.

50900050

ANTIBAC® HÅNDSÅPE TIL DISPENSER
MODELL X
FLYTENDE SÅPE

Mild og skånsom såpe. Tilsatt et fuktighetsgivende
og mykgjørende middel som gjenfetter og styrker
hudens eget fettlag. Uten parfyme og fargestoffer.
Svanemerket. Brukes med Antibac dispensere
modell X SMART og EASY.

ANTIBAC® HÅNDSÅPE SKUM TIL DISPENSER
MODELL X
SKUMSÅPE

Mild og skånsom skumsåpe. Tilsatt et fuktighetsgivende og mykgjørende middel som gjenfetter
og styrker hudens eget fettlag. Uten parfyme og
fargestoffer. Brukes med Antibac dispensere modell
X SMART og EASY.
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• KIILTO

Dispensere og tilbehør
DISPENSERE

ANTIBAC® DISPENSER TIL KLUTER
DISPENSERE

Art. nr.
601012

EPD-nr.
5053996

Salgsenhet
1 x 1 stk

ANTIBAC® BERØRINGSFRI DISPENSER FOR BAGIN-BOX

Art. nr.
600861

EPD-nr.
2652956

Salgsenhet
9 x 1 stk

Art. nr.
606009 Hvit

EPD-nr.
5465000

Salgsenhet
6 x 1 stk

Art. nr.
606011 Sort

EPD-nr.
5465026

Salgsenhet
6 x 1 stk

Art. nr.
606010 Alu

EPD-nr.
5465018

Salgsenhet
6 x 1 stk

Dispenser til kluter brukes til Antibac kluter i spann
(art. nr. 603047). Dispenseren er en praktisk, veggmontert løsning som gir rask og enkel tilgang til de
300 bruksklare klutene. Posen med kluter plasseres
i dispenseren, og klutene dras enkelt ut av en silikonventil i toppen. Dispenseren er av solid plastmateriale og er enkel å montere på vegg. Dispenseren
åpnes/lukkes med medfølgende nøkkel.

DISPENSERE

Berøringsfri dispenser for Antibac bag-in-box
700 ml. Hvitt plastdeksel med vindu. Leveres med
klistremerker for å indikere hvilket innhold man har
i dispenseren. Effektiv og punktlig doseringsmotor
med bevegelsessensor. Toppmontert lås og ekstra
nøkler i dispenserens bakplate.
ANTIBAC® BERØRINGSFRI DISPENSER
MODELL X SMART
DISPENSERE

ANTIBAC® BERØRINGSFRI DISPENSER
MODELL X SMART
DISPENSERE

DISPENSERE OG TILBEHØR

Berøringsfri dispenser med hvitt deksel til 1000 ml
refillflasker med hånddesinfeksjon og håndsåpe.
Indikatorer viser væskenivå og batteristyrke.
Symbolene lyser opp når man beveger seg i
nærheten av dispenseren. Nyutviklet pumpe som
drives av 4 stk. alkaliske Duracell Industrial LR14/Cbatterier. Låsbar i toppen med nøkkel. Tilbehør:
Dråpefanger i plast som enkelt klikkes på plass i
dispenseren.

Berøringsfri dispenser med sort deksel til 1000 ml
refillflasker med hånddesinfeksjon og håndsåpe.
Indikatorer viser væskenivå og batteristyrke.
Symbolene lyser opp når man beveger seg i
nærheten av dispenseren. Nyutviklet pumpe som
drives av 4 stk. alkaliske Duracell Industrial LR14/Cbatterier. Låsbar i toppen med nøkkel. Tilbehør:
Dråpefanger i plast som enkelt klikkes på plass i
dispenseren.
ANTIBAC® BERØRINGSFRI DISPENSER
MODELL X SMART
DISPENSERE

Berøringsfri dispenser med aluminiumsfarget
deksel til 1000 ml refillflasker med hånddesinfeksjon og håndsåpe. Indikatorer viser væskenivå og
batteristyrke. Symbolene lyser opp når man beveger
seg i nærheten av dispenseren. Nyutviklet pumpe
som drives av 4 stk. alkaliske Duracell Industrial
LR14/C-batterier. Låsbar i toppen med nøkkel.
Tilbehør: Dråpefanger i plast som enkelt klikkes på
plass i dispenseren.
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ANTIBAC® MANUELL DISPENSER
MODELL X EASY

Art. nr.
606006

EPD-nr.
5464987

Salgsenhet
1 x 1 stk

Art. nr.
606008

EPD-nr.
5464995

Salgsenhet
1 x 1 stk

Art. nr.
606007

EPD-nr.
5464979

Salgsenhet
1 x 1 stk

Art. nr.
601006

EPD-nr.
4088597

Salgsenhet
5 x 1 stk

Art. nr.
601003

EPD-nr.
4088118

Salgsenhet
5 x 1 stk

TILBEHØR DISPENSERE

Art. nr.
603023

EPD-nr.
4724985

Salgsenhet
1 x 1 stk

ANTIBAC® DRÅPEFANGER HVIT TIL DISPENSER
MODELL X

Art. nr.
606013

EPD-nr.
5466883

Salgsenhet
1 x 12 stk

DISPENSERE

Manuell dispenser til 1000 ml refillflasker hånddesinfeksjon og håndsåpe. Dispenseren har en
nyutviklet pumpe som enkelt aktiveres med et
lett trykk på dekselet. Væskenivået er godt synlig
i vinduet. En stålhendel (tilbehør) kan alternativt
benyttes for albuebetjening.
ANTIBAC® MANUELL DISPENSER
MODELL X EASY
DISPENSERE

Manuell dispenser til 1000 ml refillflasker hånddesinfeksjon og håndsåpe. Dispenseren har en
nyutviklet pumpe som enkelt aktiveres med et
lett trykk på dekselet. Væskenivået er godt synlig
i vinduet. En stålhendel (tilbehør) kan alternativt
benyttes for albuebetjening.
ANTIBAC® MANUELL DISPENSER
MODELL X EASY
DISPENSERE

Manuell dispenser til 1000 ml refillflasker hånddesinfeksjon og håndsåpe. Dispenseren har en
nyutviklet pumpe som enkelt aktiveres med et
lett trykk på dekselet. Væskenivået er godt synlig
i vinduet. En stålhendel (tilbehør) kan alternativt
benyttes for albuebetjening.
DISPENSERE OG TILBEHØR

ANTIBAC STÅLDISPENSER MED LANG HENDEL
DISPENSERE

Solid utformet dispenser med støttebøyle til 750 ml
flasker med doseringskapsel. Laget av 100 % rustfritt
stål. Lang hendel for albuebetjening. Dispenseren er
designet med avrundede kanter for å unngå skader.
Dispenseren monteres svært enkelt på vegg ved hjelp
av to skruer.

ANTIBAC® STÅLDISPENSER MED LANG HENDEL
DISPENSERE

Solid utformet dispenser med støttebøyle til 1000 ml
flasker med doseringskapsel. Laget av 100 % rustfritt
stål. Lang hendel for albuebetjening. Dispenseren er
designet med avrundede kanter for å unngå skader.
Dispenseren monteres svært enkelt på vegg ved hjelp
av to skruer.

TILBEHØR
ANTIBAC® GULVSTATIV
Meget solid og stødig gulvstativ i grålakkert stål
til manuelle og berøringsfrie Antibac-dipsensere.
Toppramme m/plakater, dråpefanger og komplett
monteringsset med verktøy medfølger.

TILBEHØR DISPENSERE

Dråpefanger i hvit plast til Antibac manuell og
berøringsfri dispenser modell X. Dråpefangeren
klikkes enkelt på plass i dispenserens underside og
forhindrer søl på vegg og gulv.
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Antibac Dispenser Modell X
En fleksibel, brukervennlig
og smart hygieneløsning for
desinfeksjon og såpe.
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