
Gør det let at få en 
bedre håndhygiejne

CombiPlum Electronic - automatisk dosering og håndfri betjening



Du kan få CombiPlum 
Electronic dispenseren på en 
elegant og #ytbar stander, 
så den kan stå lige der, hvor 
der er mest brug for rene 
hænder. 

Skab nye
vaner på din
arbejdsplads



Tilgængelighed er nøglen til bedre 
håndhygiejne og mindre sygefravær

Bakterier og vira findes overalt – på håndtag, tastaturer, 
mobiltelefoner og sæbebeholdere. Som kollegaer smitter vi 
hinanden. Vi er for eksempel allerede smittebærere, inden snuen 
bryder ud. Hvis du vil begrænse smitten på arbejdspladsen og 
andre steder, hvor mange mennesker færdes, skal du gøre 
sæbe og sprit lettilgængeligt. Og skabe nye vaner. Det er vejen 
til færre sygedage.

Jo mindre du skal røre ved, jo mere sikker er du på at undgå 
overførsel af bakterier og vira. Kampen mod smitte starter derfor 
med en CombiPlum Electronic dispenser med håndfri betjening. 
Hold hånden under, så får du automatisk den rette dosis sprit 
eller sæbe. Hurtigt og nemt i en travl hverdag. 

Du kan montere CombiPlum Electronic ved håndvasken, på 
gangen, i receptionen, i kantinen eller andre trafikerede steder. 
Direkte på væggen eller på den fritstående stander.

Lad sprit og sæbe danne par
Der skal sæbe til for at fjerne det synlige snavs. Og sprit til for at 
fjerne det usynlige. Det er en god huskeregel – og grunden til, at 
sæbe og sprit er et godt makkerpar.

Design og hygiejne i top
Elegant og rengøringsvenlig løsning
Designet er ikke bare smukt, enkelt og skandinavisk. Rent 
funktionelt sætter CombiPlum Electronic også nye standarder. 
Løsningen er fleksibel og kan dække behovet hos et utal af 
brancher fra hospitaler og fødevarevirksomheder til offentlige 
toiletter og kontorer. Dispenserens overflader er glatte og 
rengøringsvenlige, hvilket er med til at skabe en god hygiejne. 
Når indikatoren på fronten af dispenseren lyser konstant, er det 
tid til batteriskift. Det letter vedligeholdelsen og skaber sikkerhed 
for brugeren.

Hænder er den største smittekilde. Bryd smittekæden med de rette værktøjer.  
Det kan være sæbe. Eller sprit. Og allerhelst begge dele – gerne med håndfri betjening.

Findes i to udgaver
CombiPlum Electronic med og uden kappe
Du kan vælge mellem en dispenser med eller uden kappe. 
Til  dispenseren med kappe medfølger et etiketteark, så 
brugeren tydeligt kan se, om dispenseren indeholder sæbe eller 
hånddesinfektion.

På kappen eller øverst på gulvstanderen 
har du mulighed for at sætte virksomhedens 
logo eller skrive relevante budskaber, 
som hjælper brugerne med at huske de 
nye vaner – som for eksempel “Husk at 
spritte, før du spiser”.

Kontakt os for en tilpasset løsning til din 
arbejds plads.

Dispenseren er designet, 
så den falder elegant ind 
i ethvert miljø.



Sund hud
sat i system
Investerer du i en dispenserløsning fra os, får du samtidig 40 års erfaring 
i håndhygiejneløsninger med i købet. Vi ved, hvad dine hænder er 
værd. Og vi ser det som vores vigtigste opgave at sørge for, at du kan 
rengøre og pleje dem – så de holder sig sunde livet igennem. Derfor er 
miljørigtige, milde og effektive produkter en del af vores samlede løsning. 
Produkterne er forpakket i lufttætte, hygiejniske éngangs poser, der hindrer 
bakterievækst under brug og giver en minimal affaldsmængde. Nedenfor 
ser du udvalget af sæbe og sprit, som passer til CombiPlum Electronic.
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Brug CombiPlum Electronic på en desinfektionsstander 
– eller direkte på væggen ved håndvasken
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Hånd - 
des infektion 
85 % 
flydende

Fresh

Disinfector
85 % gel

Mild

Disinfector
70 % gel

Nature

Flydende hånddesinfektion med
genindfedtende effekt. Til effektiv
fjernelse af bakterier og vira fra
hænderne i forbindelse med f.eks. 
patientpleje på hospitaler, klinikker
og plejehjem. Godkendt i henhold
til EN 12054 og EN 1500.

Svanemærket, mild og hudvenlig
sæbe med en behagelig frisk 
duft. Til almindelig daglig 
håndvask.

Desinfektionsgel med
genindfedtende effekt. Til effektiv 
fjernelse af bakterier og vira fra
hænderne i forbindelse med
f.eks. patientpleje på hospitaler,
klinikker og plejehjem. Godkendt i
henhold til EN 12054 og EN 1500.

Ekstra mild og meget hudvenlig
sæbe uden farve og parfume.
Specielt velegnet til meget hyppig
håndvask f.eks. i forbindelse
med patientpleje.
Svanemærket.

Desinfektionsgel med
genindfedtende effekt. Til
fjernelse af bakterier og vira på
hænderne i fødevareindustrier og 
andre steder, hvor der kræves en
høj hygiejnestandard. Godkendt i
henhold til EN 12054 og EN 1500.

Mild og hudvenlig sæbe uden 
farve og parfume. Til normal og
hyppig håndvask, hvor du vil
tage særligt hensyn til huden 
og miljøet. Svanemærket.

Forpakning:
1,0 l pose

Varenr:
3818

Forpakning
1,0 l pose

Varenr:
1636

Forpakning
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Forpakning
1,0 l pose

Varenr:
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*Til sundhedssektoren

Forpakning
1,0 l pose

Varenr:
3736

Forpakning
1,0 l pose

Varenr:
1786
1798*

Hånddesinfektion

Håndvask

527 008

527 008

527 008

Dispenserstander

Aluminiumsstander
inkl. CombiPlum Electronic:
Varenr. 4307. Med kappe.
Varenr. 4306. Uden kappe.

Antrasitgrå metalstander
inkl. CombiPlum Electronic:
Varenr. 4308. Med kappe.
Varenr. 4309. Uden kappe.

Flytbar dispenserstander specielt egnet til de steder, hvor der ikke
er mulighed for montering af vægdispenser, eller hvor montering
ikke ønskes. Kan placeres overalt, hvor behovet er størst.
Mål: Aluminium: H: 145 x B: 35 x D: 30 cm. Grå: H: 145 x B: 30 x D: 25 cm.

CombiPlum Electronic dispenser

1,0 l hvid med kappe
Varenr. 4302

1,0 l hvid uden kappe
Varenr. 4303

Elektronisk berøringsfri dispenser til 1,0 l CombiPlum poser.
Velegnet til alle arbejdsområder med særligt høje hygiejnestandarder.
Dispenseren kan anvendes med og uden kappe. Den fungerer med
4 AA batterier, der rækker til ca. 1 års forbrug ved hyppig håndvask.
Mål uden kappe: H: 290 x B: 140 x D: 100 mm.
Mål med kappe: H: 307 x B: 140 x D: 100 mm.


