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PRODUCTBESCHRIJVING  
Uniek assortiment van dispensers voor gesloten en gesealde patronen 
van 1 liter, 2 liter en 4 liter, die voldoen aan de specifieke eisen op elke 
werkplek en in alle openbare voorzieningen.

GEBRUIK
Voor exclusief gebruik met Deb schuimzepen voor sanitaire ruimtes en 
doucheproducten.

GEBRUIKSWIJZE 
Grote ‘easy-push’-knoppen geven een gecontroleerde dosis product af 
die geschikt is voor de vereiste toepassing en lege patronen kunnen 
binnen enkele seconden worden vervangen.

DISPENSERS | 

KENMERKEN VOORDELEN

Levenslange garantie Alle dispensers van Deb worden geproduceerd van duurzame plastic onderdelen en grondig 
getest voor gebruik in omgevingen met intensief gebruik. Dit biedt kwaliteitsgarantie en een lange 
levensduur.

Bescherming met BioCote De knoppen van de dispensers van Deb zijn exclusief beschermd met BioCote®, een antimicrobieel 
middel op zilverbasis dat tijdens de productie in de plastic componenten is verwerkt en dat de 
groei van vele soorten bacteriën en schimmels remt. BioCote® slijt niet en blijft gedurende de hele 
levensduur van de dispenser effectief.

Grote drukknoppen Kunnen met weinig kracht eenvoudig met de hand of elleboog worden ingedrukt; geschikt voor 
omgevingen waar hygiëne noodzakelijk is.

Vaste productdosering Geeft exact de benodigde hoeveelheid af, beperkt het verbruik en de hoeveelheid afval.

Uniek afsluitmechanisme Helpt onbevoegde toegang, diefstal en productverontreiniging voorkomen.

Kijkvenster Zorgt ervoor dat het product in de patroon zichtbaar is, zodat duidelijk is wanneer het product moet 
worden vervangen.

Eenvoudig te vervangen patronen Exclusief ontworpen voor gebruik met Deb-huidverzorgingsproducten, zodat patronen binnen 
enkele seconden kunnen worden vervangen, waardoor onderhoudstijd en kosten worden bespaard.

Hygiënische, luchtdichte patroon De ultrasoon afgesloten patronen en pompmechanismen zorgen ervoor dat er tijdens het gebruik 
geen lucht binnendringt in de patroon. Zo wordt verontreiniging van het product voorkomen en 
wordt er steeds een 'vers' product afgegeven.

Minimale hoeveelheid afval De luchtdichte patronen vouwen samen tijdens gebruik om zo weinig mogelijk afval te produceren.
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Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis 
en ervaring. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid of andere wettelijke 
verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele 
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er 
geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie van producteigenschappen in juridische 
zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te 
voeren op basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
Contact Benelux
Telefoon:
02 461 05 75 (België)
013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com
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STOCK CODE DISPENSER CARTRIDGE 
CAPACITY DIMENSIONS (MM) SHOT SIZE

APPLICATIONS 
PER CARTRIDGE

WRM1LDSMD Cleanse Washroom 1 Litre 233H x 130W  x 115D 0.70ml 1,428

WRM2LDPMD Cleanse Washroom 2 Litre  290H x 163W  x 145D 0.70ml 2,856

WHB1LDS Cleanse Washroom – white with 
blue logo 1 Litre  233H x 130W  x 115D 0.70ml 1,428

TWH1LDS Cleanse Washroom – translucent  
white & chrome 1 Litre  233H x 130W  x 115D 0.70ml 1,428

TBK1LDS Cleanse Washroom – translucent  
white & chrome 1 Litre 233H x 130W  x 115D 0.70ml 1,428

WYH1LDS ‘Now wash your hands’ Children’s 
Dispenser 1 Litre 233H x 130W  x 115D 0.70ml 1,428

MSS1LDS Mr Soapy Soap Children’s 
Dispenser 1 Litre 233H x 130W  x 115D 0.70ml 1,428

DEB SHOWER MANUAL DISPENSERS

RSH1LDSMD Refresh Luxury 3 in 1 Shower 1 Litre 233H x 130W  x 115D 1ml 1,000

RSH2LDPMD Refresh Luxury 3 in 1 Shower 2 Litre 290H x 163W  x 145D 4.5ml 444

SHW1LDSMD Deb Stoko Cleanse Shower 1 Litre 233H x 130W  x 115D 1ml 1,000

SHW2LDPMD Deb Stoko Cleanse Shower 2 Litre 290H x 163W  x 145D 4.5ml 444

SHW4LDRMD Deb Stoko Cleanse Shower 4 Litre 345H x 175W  x 150D 4.5ml 888
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