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DISPENSERE | MANUELLE

FAKTA FORDELER

Robust design Alle dispensere er laget av slitesterke plastkomponenter som er godt gjennomtenkt og utprøvd til 
miljøer med hyppig bruk. Gir trygghet for kvalitet og lang levetid.

BioCote‰  beskyttet 
trykknapp

Biocote® * sølvionteknologi reduserer effektivt bakterier, sopp og mugg på overflaten av den 
Biocote® behandlede dispenserknappen innen 2 timer og oppnår opptil 99,99 % reduksjon over 
en 24-timers periode **. Dispenserknappen beholder sin antimikrobielle beskyttelse gjennom hele 
sin levetid og vil ikke slites eller vaskes av. Biocote®-teknologi er ikke en erstatning for god 
handhygiene.

Store trykknapper Dispenserne er lette å bruke og kan betjenes med hånd eller albue, hvilket også gør den anvendelig i 
områder med krav om høy hygiene.

Presis dosering Gir nøyaktig den nødvendige mengden, noe som gir kontroll over forbruk og reduserer avfall.

Unik låsemekanisme Dispenseren kan låses for å hindre uautorisert tilgang.

Inspeksjonsvindu Indikerer tilstedeværelsen av en patron.

Enkel utskifting av patroner Dispenserne er utformet slik at bare SC Johnson Professional’s produkter kan brukes. Tomme 
patroner kan erstattes i løpet av sekunder, noe som reduserer tiden for vedlikehold og tilhørende 
kostnader.

Hygieniske patroner Patronen er ultrasonisk forseglet under produksjonen for å beskytte produktet. Den unike patenterte 
pumpen er utformet slik at luft trenger inn i patronen under bruk, og dermed minimere risikoen for 
krysskontaminering.

Minimalt avfall De lufttette patroner er utformet til å kollapse for å minimere produktavfall.

Washroom & Shower
Manuelle Dispensere 
PRODUKTBESKRIVELSE 
Et unikt utvalg av lukkede og forseglede dispensere på 1 liter og 2 
liter som oppfyller de spesifikke behovene til enhver bedrift og 
offentlig institusjon.

ANVENDELSE 
Utelukkende til bruk sammen med SC Johnson Professional’s 
hudpleie produkter.

BRUKSANVISNING
De store trykknapper gør det lett å dosere en kontrollert 
mengde produkt, og tomme patroner skiftes lett ut på få sekunder.

Livsvarig garanti SC Johnson Professional dispensere er laget for å vare og det gis livstidsgaranti forutsatt normal 
bruk. Hvis en dispenser går i stykker, erstatter vi den.

** BioCote® er et registrert varemerke for Biocote Limited ** Effektiviteten er uavhengig validert ved bruk av ISO-metode
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SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

T: +47 66 80 34 40
E: norge.pro@scj.com
www.scjp.com

Denne informasjonen og alle ytterligere tekniske råd er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. 

Dette representerer imidlertid ikke noe ansvar eller annet juridiske ansvar for vår del, inkludert med 

hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter, spesielt patentrettigheter. Spesielt skal man legge merke 

til at det ikke gis noen garanti, enten uttrykkelig eller underforstått, eller garanti for produktegenskaper 

i juridisk forstand, ment eller underforstått. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i henhold til 

teknologisk utvikling eller videreutvikling.

Washroom & Shower Manuelle Dispensere 

VARENUMMER DISPENSER
PATRON
STØRRELSE

DIMENSJONER 
(MM)

DOSERINGSMENGDE
TRYKK PER 
PATRON

DEB SHOWER MANUAL DISPENSERS

SHW1LDS Dispenser SCJP 1L Shower White 1L 233H x 132W  x 117D 1ml 1000

SHW2LDP Dispenser SCJP 2L Shower White 2L 289H x 162W  x 138D 4.5ml 444

DEB WASHROOM MANUELLE DISPENSERE 

LGT1LDS Dispenser SCJP 1L Cleanse Hands White 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam 1429

LGT2FX Dispenser SCJP 2L Cleanse Hands Foam White 2L 289H x 162W  x 138D 0.70ml foam 2857

4163 Dispenser White 1L  235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

4167 Dispenser White Silverline 1L  235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

TTPPWW11LLDDSS Dispenser White Silverline Transparent 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

TTPPBB11LLDDSS Dispenser Black Silverline Transparent 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

4160 Dispenser Green “Wash Your Hands” 1L 235H x 132W  x 117D 0.70ml foam / 1ml lotion 1429/1000

HYFK01SS

WHB2LDP

BLK2LDP

Dispenser Steel

Dispenser White FOAM

Dispenser Black FOAM

1L

2L

2L

240H x 130W x 104D

289H x 162W  x 138D

289H x 162W  x 138D

0.70ml foam / 1ml lotion

0.70ml foam 

0.70ml foam 
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