
SZEMÉLYI HIGIÉNAI 
ADAGOLÁSI MEGOLDÁSOK 

Diversey Kft.
2040 Budapest, Puskás Tivadar út 6.
+36 23 509-100



Teljes körű kézápolás 
Az IntelliCare Floor Stand az IntelliCare érintés nélküli adagoló tartozéka, 
egy teljes és intelligens kézápolási megoldás része, amely megakadályozza 
a fertőzést, javítja a produktivitást és megvédi márkája hírnevét. 

Sokoldalú és modern kialakításának köszönhetően az IntelliCare Floor 
Stand állvány bármilyen környezetben felállítható, hogy a kézhigiénia 
mindenkihez és mindenhol közelebb kerülhessen.

Tulajdonságok

• 2 különböző magasságban állítható
• Egyszerűen összeszerelhető
• Testreszabható kommunikációs felület
• Modern, mégis diszkrét kialakítás
• Az IntelliCare érintés nélküli adagolóval használható

Előnyök 
• Elérhetővé teszi a kézhigiéniát az egész család részére
• Változatosságának köszönhetően a különböző igényekhez és

végfelhasználókhoz igazítható
• Gyors és problémamentes felállítás
• Segíti a helyes kézhigiénia gyakorlását
• Egyszerű karbantartás
• Könnyen tisztítható

IntelliCare™ Floor Stand
Smarter Design. Sustainable Care.are.



IntelliCare™ Floor Stand
Smarter Design. Sustainable Care.are.

Technikai adatok Megnevezés Cikkszám

Szín Fekete IntelliCare Floor Stand 1 db D1224249

Méretek (mm.) 400mm  x 1540  x 400mm IntelliCare Hybrid Dispenser Fekete 1db D7524179
Súly 8.1 Kg IntelliCare Csöpögtetőtálca fekete 1db D7524181

Kiszerelés

DB / Raklap DB / raklapsor Hosszúság MM Magasság MM Szélesség MM Bruttó súly KG

24 2 780 140 520 8.3

A felhasználói útmutató letöltéséhez és további információkért látogasson el a következő oldalra: 

www.diversey.com/intellicare
Megjegyzés: a csepegtető tálca és az adagoló nem tartozék. Szükség szerint külön kell megrendelni és felszerelni.

Összeszerelési opciók: felnőtt / gyermek Részletes méretek



Universal Soft Care Floor Stand    V3

Soft Care Univerzális adagoló állvány
Az Universal Soft Care Floor Stand egy olyan tartozék, amely az összes Diversey 
adagolóval felszerelhető, hogy a kézhigiénia minden kritikus területen 
könnyedén elérhető legyen a fertőzések megelőzése, a termelékenység javítása 
és a márka védelme érdekében. 
Az állvány a következő Diversey adagolókkal használható:

• IntelliCare Dispensers (Manual & Hybrid)
• Soft Care Line/ Bug Blaster Dispensers
• Soft Care Foam/ Bug Blaster Foam Dispensers
• Bulk Fill Manual Dispenser (Brightwell/ Dolphin/ Marplast)
• Bulk fill Touchless Dispenser (QTS)

Előnyök: 
• Bárhol elérhetővé válik a kézhigiénia
• Használata elősegíti a helyes kézhigiénia betartását, erősítve

ezáltal a közegészségügyi megfelelőséget
• Szappan és víz nélküli kézfertőtlenítést tesz lehetővé azok

hiányában
• Modern kialakításának köszönhetően minden környezetbe 

alkalmas
• A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi, hogy az állvány manuális

adagolókkal is biztonságosan használható legyen
• Egyedi arculattal alakítható az adagoló felett
• Igény esetén csöpögtető tálca is rendelhető



Universal Soft Care Floor Stand    V3

Technikai adatok 

Szín Aluminium fekete fedéssel Kiszerelés: 1 db

Méretek (mm.) 1200mm (M) x 450mm (M) x 160mm (Sz) Raklap soronkénti mennyiség: 3

Bruttó súly : 5.075 kg Sorok száma a raklapon: 7

Nettó súly: 3.075 kg

Cikkszám Megnevezés Töltet

D7524180 IntelliCare Dispenser Hybrid White 1pc 1.3L

D7524179 IntelliCare Dispenser Hybrid Black 1pc 1.3L

D7524178 IntelliCare Dispenser Manual White 1pc 1.3L

D7524177 IntelliCare Dispenser Manual Black 1pc 1.3L

7513851 Soft Care Bulk Soap Dispenser (White) 1pc

D1228763 Touchless Bulk Dispenser Edis 1L QTS

Kompatibilis adagolók:

D1228764 Soft Care L 1000 Refilling Dispenser

900 ml

1L

1L

Cikkszám Megnevezés

D1228662 SoftCare Universal RBE Floorstand

D1228898 Drip Tray for Universal RBE Floorstand



Pedal Floor Stand 
Pedálos kézfertőtlenítő adagoló állvány 5 literes kannához

Kéz nélkül használható fertőtlenítő adagoló állvány

Az érintés nélküli adagolóval ellátott pedálos adagolóállvány komplett és 
intelligens kézhigiéniai megoldás, amelynek célja a fertőzések megelőzése és az 
ügyfelek védelme. Sokoldalú és modern kialakításának köszönhetően, minden 
környezetben felhasználható, így mindenütt elérhetővé teszi a kézhigiénét.

Tulajdonságok 

• Mechanikus, strapabíró láb pedállal működtethető, nem igényel
elektromos csatlakozást vagy elemeket

• 5L tartály kapacitás
• A 70% -ot meghaladó koncentrációjú hidrogén-alkoholos oldat

(folyadék) porlasztására tervezték*
• Különleges kéttónusú festett acél szerkezet, egyedi Diversey

arculattal
• AISI 304 rozsdamentes acélból készül
• Strapabíró kivitel, 150.000 körös tesztelési ciklus
• Zárható ajtó az 5 literes kanna biztonságos tárolása érdekében
• 1,2 ml adagolásával és 5 literes tartálykapacitásával több, mint 4000

adaghoz elegendő,  10x-rel több, mint a kereskedelemben szokásos
adagolók esetén

Előnyök 

• Mindenki számára garantálja a higiéniát
• Sokoldalúságának köszönhetően adaptálható a különböző

igényekhez és felhasználókhoz
• Gyors és egyszerű telepítés
• Könnyen tisztítható és minimális karbantartást igényel
• Minden felhasználási környezetbe illeszkedik a modern külsőnek 

köszönhetően
• Biztonságos
• Kényelmes, 101 cm-es adagolás magasság

* gél állagú szer adagolására nem alkalmas



Pedal Floor Stand 
Pedálos kézfertőtlenítő adagoló állvány 5 literes kannához

DY Pedal Dispenser Hand Disinf 5ltr      D1228788  

Megnevezés Cikkszám Technikai adatok 

Szín Fehér, kék 17,5 Kg. 

Méretek (cm)  35 x 44 x 118 cm.  

Anyag Acél 

Súly 17,5 kg 

http://www.diversey.com/


Cikkszám: D1228814

Mérete: 1160 x 460 x 330 mm 

Külön rendelendő:
• 100860440 Soft Care Des E Spray
• D1228784 1,2 ml adagolópumpa

vagy
• 5885307 1 ml Pelican pumpa

A Diversey kézfertőtlenítő állomását úgy tervezték, hogy a kézfertőtlenítés 
könnyen és kényelmesen elérhetővé váljon

Egyszerű, gazdaságos és higiénikus megoldás

• Könnyen kezelhető
• Minden környezetben alkalmazható
• Felállítása, összeszerelése egyszerű
• Hullámpapír karton alapanyagú
• A helyes kézmosás ikonjaival ellátva
• Az intelligens konstrukció lehetővé teszi az állvány szerszám nélküli

összeszerelését

Előnyök

• Minden területen elérhetővé válik a kézhigiénia
• Elősegíti a higiénikus környezet kialakítását
• Lehetővé teszi a helyes kézhigiénia gyakorlását szappan és víz hiányában is
• Rejtett tárolóegységei 2 db 5 literes kanna elhelyezését teszik lehetővé

Karton fertőtlenítő állomás



Karton fertőtlenítő állomás

Összeszerelési útmutató



Tulajdonságok

• Nagyon egyszerű, hatékony kiegészítő, amely növeli a kézhigiéna 
hozzáférhetőségét azokon a helyeken, ahol kímélni akarják a 
padlót és van asztal (pl. recepciós pultok, kiskereskedelemben, 
gondozóotthonokban stb.).

• Az állvány a Hybrid IntelliCare adagoló asztali elhelyezésére 
szolgál.

• Tartós, 3 mm-es acélból készült konstrukció, porszórt, szaténfekete 
színben.

• Az adagoló felszerelhető a szokásos adagolóragasztóval, ebben az 
esetben használat előtt hagyja száradni 24 órát, vagy rögzíthető a 
csomagban található csavarokkal.

• Asztalokon, pultokon elhelyezhető
• Fekete színe a fekete színű IntelliCare hybrid érintésmentes 

adagolóhoz illeszkedik
• Csöpögtetőtálca elhelyezésére is van mód (külön rendelhető)
• A talp csúszásgátló gumival ellátva
• A zökkenőmentes és biztonságos felhasználói élmény ösztönzi a 

felhasználókat a kézhigiéniai előírások betartására, és így javulhat 
az egész közösség egészségi állapota.

• Modern megjelenésének köszönhetően könnyen beilleszthető a 
különböző felhasználási környezetekbe.

IntelliCare™ Table Stand
Asztali adagoló állvány
Smarter Design. Sustainable Care.

Teljeskörű, intelligens kéztisztítási megoldás
Az IntelliCare kéztisztítószer-adagoló rendszer egy teljeskörű, intelligens kéztisztító-megoldás része, amit a fertőzések 
megelőzése, a munkahatékonyság javítása és a vevőink márkahírnevének megőrzése érdekében fejlesztettünk ki.

Cikkszám:
D1229261  IntelliCare Table Stand Black (az adagoló külön rendelhető) 

Méret (mm):
433 (magasság) x 180 (szélesség) x 185 (mélység)

Opcionális csavarlyukak a felülethez való rögzítéshez, amelyeket a 
csepegtetőtálca takar. 

A csepegtető tálca és az alsó rész könnyen tisztítható a tálca eltávolítása nélkül: 

https://drive.google.com/file/d/1EQMnUvXEjGm65Z2Z4Oo1wJeITRPOXOnp/view?usp=sharing



• Szabadalmaztatott hibrid funkció.
• Az üresedésjelző funkció figyelmezteti a dolgozókat, ha az

adagolóban fogytán van a termék, így lehetővé teszi, hogy a gép
soha ne fogyjon ki a kéztisztítószerből.

• A masszív és megbízható ABS-műanyag ház karcmentes és jól tűri
az UV-sugárzást. Kialakításában nincsenek koszcsapdák, így
karbantartása egyszerű, megjelenése így mindig kifogástalan.

• A kiemelkedően hosszú élettartamú akkumulátor és a berendezés
vízálló alkotóelemei hosszan tartó működést és minimális
karbantartási szükségletet garantálnak.

• Modern, nagy betekintőablakos kialakítás, ami lehetővé teszi, hogy
a felhasználók a berendezés felnyitása nélkül is
meggyőződhessenek a rendelkezésre álló termék mennyiségéről és
jellegéről.

• Egyszerűen és magától értetődően aktiválható érintésmentes
üzemmód, amelyet világító „Push” („Nyomni”) gomb használata
vált fel, ha az akkumulátor cseréje szükségessé válik.

• Adagolt mennyiség beállítása a beépített kapcsolóval.
• Bepattintható, egyedi tábla és címkék a termékazonosítására,

tájékoztatásra, színkódolásra.
• A kézhigiénia több alkalmazási területre való kiterjesztését

lehetővé tevő tartozékok: cseppfogó tálca és állvány (külön
rendelhetőek).

Előnyök

• A folyamatos rendelkezésre állást biztosító funkció minimalizálja
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és más, az
adagolóberendezés nem megfelelő működéséből adódó,
elkerülhető fertőzések kockázatát.

• Nagyobb munkahatékonyság a gyors és egyszerű adagolásnak,
újratölthetőségnek és termékfelismerésnek köszönhetően.

• Az innovatív funkciók és fertőzésmegelőzési jellemzők javítják a
felhasználói élményt.

• A zökkenőmentes és biztonságos felhasználói élmény ösztönzi a
felhasználókat a kézhigiéniai előírások betartására, és így javulhat
az egész közösség egészségi állapota.

• Környezetbarát termék: páratlanul hosszú életciklus, ami
támogatja a fenntarthatóságot.

• Modern megjelenésének köszönhetően könnyen beilleszthető a
különböző felhasználási környezetekbe.

IntelliCare™ Hybrid érintésmentes
adagoló
Smarter Design. Sustainable Care.

Teljeskörű, intelligens kéztisztítási megoldás
Az IntelliCare kéztisztítószer-adagoló rendszer egy teljeskörű, intelligens kéztisztító-megoldás része, amit a fertőzések 
megelőzése, a munkahatékonyság javítása és a vevőink márkahírnevének megőrzése érdekében fejlesztettünk ki.

Az IntelliCare érintésmentes, hibrid kéztisztító-adagoló berendezés az első adagolóberendezés, amely szabadalmaztatott 
hibrid technológiájának köszönhetően folyamatosan képes garantálni a kéztisztítószerek rendelkezésre állását. Az 
adagolórendszer folyékony, krém- és habállagú termékekkel is használható, sokoldalú, modern és tartós eszköztárat kínál a 
kéztisztítással kapcsolatos szükségletek kielégítésére.

Tulajdonságok



Az utántöltő tasak jellemzői

• Teljesen összezsugorodó, újrahasznosítható tasak, ami akár 30%-kal kevesebb műanyag hulladékot termel (g/ml),
mint a hagyományos tasakok.

• A légmentesen zárt tasak cseppmentes és eltömődésbiztos adagolópumpával rendelkezik, ami garantálja a
szennyeződésmentességet, és kiküszöböli a baktériumok elszaporodásának kockázatát.

• Nagyobb űrtartalmú a tasak, így kéztisztítás költséghatékonyabbá válik, a szükséges utántöltési műveletek száma pedig csökken.
• Kulcs-nyakú, használatra kész tasak, ami gyors, biztonságos és egyszerű utántöltést tesz lehetővé.
• Egyedi kialakítás, amely a hátoldalától indulva zsugorodik össze, így a termék a kiürüléséig végig látható marad.

Ha a termékmennyiség 50 adag alá csökken, a tasakon található jelölés mutatja, hogy a tasak hamarosan cserére szorul, így
segíti a termék teljes kiürítését.

Használati útmutató

• Helyezze tenyerét kb. 5 cm-rel az adagolóberendezés alá.
• A termék a szenzor aktiválását követően 1 mp-en belül kiadagolásra kerül.
• Ha a “PUSH” jelzés világít, használja a kézi nyomógombot a termék adagolásához.

Technikai adatok

Szín Fekete / fehér Méretek (cm.) 28.2 (M) x 15.8 (Sz) x 10.1 (M)

Adagolt mennyiség 0.4mL/nyomás
1.0mL/nyomás

Anyag
ABS (ház)
PP (hátlap) polioximetilén 
(nyomókar) polikarbonát (ablak)

Akkumulátor élettartam
90.000 aktiválás*
*Rendeltetésszerű használat 
mellett, alacsony adagmérettel

Megnevezés Cikkszám

IntelliCare Hybrid Dispenser, Black 1pc D7524179

IntelliCare Hybrid Dispenser, White 1pc D7524180

IntelliCare Drip Tray, Black 1pc D7524181

IntelliCare Drip Tray, Grey 1pc D7524182

IntelliCare Floorstand 1pc D1224249

Használati utasításért és további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.diversey.com/intellicare

IntelliCare™ Hybrid érintésmentes
adagoló
Smarter Design. Sustainable Care.

IntelliCare Spare key 10 Units D1228638



• A masszív és megbízható ABS-műanyag ház karcmentes és jól tűri
az UV-sugárzást. Kialakításában nincsenek koszcsapdák, így
karbantartása egyszerű, megjelenése így mindig kifogástalan.

• Modern, nagy betekintőablakos kialakítás, ami lehetővé teszi, hogy
a felhasználók a berendezés felnyitása nélkül is
meggyőződhessenek a rendelkezésre álló termék mennyiségéről és
jellegéről.

• Egyszerű, magától értetődő működés - nagy, könnyen mozduló
nyomógomb.

• Adagolt mennyiség beállítása a beépített kapcsolóval.
• Bepattintható, egyedi tábla és címkék a termékazonosítására,

tájékoztatásra, színkódolásra.
• A kézhigiénia több alkalmazási területre való kiterjesztését

lehetővé tevő tartozékok: cseppfogó tálca, könyökkel használható
kar és állvány (külön rendelhetőek)

Előnyök

• Környezetbarát termék: páratlanul hosszú életciklus, ami
támogatja a fenntarthatóságot.

• A zökkenőmentes és biztonságos felhasználói élmény ösztönzi
a felhasználókat a kézhigiéniai előírások betartására, és így
javulhat az egész közösség egészségi állapota.

• Az adagolt mennyiség és a használt megoldás a különböző
igényeknek megfelelően választható ki.

• A masszív és megbízható ABS-műanyag garantálja a hosszantartó
működést és az egyszerű karbantartást - még a legnagyobb
igénybevételt jelentő területeken is.

• Nagyobb munkahatékonyság a gyors és egyszerű adagolásnak,
újratölthetőségnek és termékfelismerésnek köszönhetően.

• Az innovatív funkciók és fertőzésmegelőzési jellemzők javítják a
felhasználói élményt.

IntelliCare™ manuális adagoló
Smarter Design. Sustainable Care.

Teljeskörű, intelligens kéztisztítási megoldás
Az IntelliCare kéztisztítószer-adagoló rendszer egy teljeskörű, intelligens kéztisztító-megoldás része, amit a fertőzések 
megelőzése, a munkahatékonyság javítása és a vevőink márkahírnevének megőrzése érdekében fejlesztettünk ki.

Az IntelliCare érintésmentes, hibrid kéztisztító-adagoló berendezés az első adagolóberendezés, amely szabadalmaztatott 
hibrid technológiájának köszönhetően folyamatosan képes garantálni a kéztisztítószerek rendelkezésre állását. Az 
adagolórendszer folyékony, krém- és habállagú termékekkel is használható, sokoldalú, modern és tartós eszköztárat kínál a 
kéztisztítással kapcsolatos szükségletek kielégítésére.

Tulajdonságok



Az utántöltő tasak jellemzői

• Teljesen összezsugorodó, újrahasznosítható tasak, ami akár 30%-kal kevesebb műanyag hulladékot termel (g/ml),
mint a hagyományos tasakok.

• A légmentesen zárt tasak cseppmentes és eltömődésbiztos adagolópumpával rendelkezik, ami garantálja a
szennyeződésmentességet, és kiküszöböli a baktériumok elszaporodásának kockázatát.

• Nagyobb űrtartalmú a tasak, így kéztisztítás költséghatékonyabbá válik, a szükséges utántöltési műveletek száma pedig csökken.
• Kulcs-nyakú, használatra kész tasak, ami gyors, biztonságos és egyszerű utántöltést tesz lehetővé.
• Egyedi kialakítás, amely a hátoldalától indulva zsugorodik össze, így a termék a kiürüléséig végig látható marad.

Ha a termékmennyiség 50 adag alá csökken, a tasakon található jelölés mutatja, hogy a tasak hamarosan cserére szorul, így
segíti a termék teljes kiürítését.

Használati útmutató

• Helyezze a kezét az adagolóberendezés alá.
• Az adagológomb segítségével juttassa a terméket a kezére.

Technikai adatok

Szín Fekete / fehér Méretek (cm.) 25,8 (M) x 15,2 (Sz) x 10,1 (M)

Adagolt mennyiség 0.4mL/nyomás
1.0mL/nyomás

Anyag
ABS (ház)
PP (hátlap) polioximetilén 
(nyomókar) polikarbonát (ablak)

Akkumulátor élettartam
90.000 aktiválás*
*Rendeltetésszerű használat 
mellett, alacsony adagmérettel

Megnevezés Cikkszám

IntelliCare Manual Dispenser, Black 1pc D7524177

IntelliCare Manual Dispenser, White 1pc D7524178

IntelliCare Drip Tray, Black 1pc D7524181

IntelliCare Drip Tray, Grey 1pc D7524182

IntelliCare Floorstand 1pc D1224249

Használati utasításért és további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.diversey.com/intellicare

IntelliCare™ manuális adagoló
Smarter Design. Sustainable Care.

D6205613IntelliCare Dispenser elbow attachment 6X1EA

IntelliCare Spare key 10 Units D1228638



Cikkszám: D1228763

Technikai adatok

• Tartály kapacitása: 1 L
• Adagolt mennyiség: 1ml
• Méretek : 275 (H) x 125 (P) x 130 (l) mm
• Súlya : 0,6 kg
• Szín : Fehér
• Anyagösszetétel : ABS

• Piros LED világít: adagolás
• Pirosan villogó LED: alacsony töltöttségi jel
• Két lépés közötti időtartam: állítható
• Az érzékelő aktiválási távolsága: állítható
• Tápegység: 3 alkáli elem tartalmazza,

mindegyik 1,5 V, C LR14 méret (összesen 4,5 V)
• IP védettség: IP24
• Tanúsítvány: CE

Érintésmentes adagoló szappanokhoz és alkoholos kézfertőtlenítőkhöz

Egyszerű és higiénikus megoldás

• Könnyen kezelhető
• 1 literes űrtartalma minimalizálja az újratöltések számát
• Átlátszó ablaka lehetővé teszi a termék mennyiségének ellenőrzését
• Az infravörös érzékelő rendszerek biztosítják a maximális higiéniát

Az összes kézhigiéniai termékkel kompatibilis tartály

Kompatibilis ömlesztve kapható krémszappanokkal, alkoholos fertőtlenítőszerekkel és antiszeptikus 
szappanokkal.

QTS – Érintésmentes bulk adagoló



• Méretek: 232 x 114 x 124 mm

• Súly : 0,53 kg

• Tartály kapacitása: 1 L

• Pattintható zár, kulcsnyitás

• Adagolás egy nyomással: 1 ml

• Levehető tartály

• Összetétel: ABS

• Brightwell spray nozzle  D1222676

Utántölthető manuális adagoló szappanokhoz és alkoholos kézfertőtlenítőkhöz

Egyszerű és gazdaságos ajánlat 

• Könnyen kezelhető
• 1 liter űrtartalma minimalizálja az újratöltések számát
• Átlátszó ablaka lehetővé teszi a termék mennyiségének ellenőrzését
• Falra és adagolóállványra egyaránt szerelhető

Az összes kézhigiéniai termékkel kompatibilis adagoló

Kompatibilis ömlesztve kapható krémszappanokkal, alkoholos fertőtlenítőszerekkel és 
antiszeptikus szappanokkal: 

• Soft Care Des E H5,

• Soft Care Des E Spray,

• Soft Care Fresh,

• Soft Care Med H5,

• Soft Care Sensisept H34,

• Soft Care Wash H2,

• Sure Antibac Handwash Free,

• Sure Instant Hand Sanitizer

Cikkszám: 
D1228764 Soft Care L 1000 Refilling Dispenser  
D1228789 Soft Care L1000 Dispenser Key 10 pack

Technikai adatok

L1000 Utántölthető bulk adagoló



Line Adagoló

Elegáns, tartós kézhigiéniai adagolók
Tulajdonság
• Tartós
• Biztonságos
• Egyszerűen használható
• Stílusos

Tartós
ABS műanyagból készült Soft Care Line adagolók erősek, ütésállóak 
és korróziómentesek. Az egész elülső fedél „push” adagoló 
rendszerként működik, ami az adagolónak intuitív használatot 
biztosít, így tartósabb, mint a piacon elérhető egyéb „pull”  
rendszerek.
Az adagoló elülső részén található átlátszó panel lehetővé teszi a 
kezelők számára, hogy megtekinthessék a termék nevét és a 
tartalom szintjét, hozzájárulva ezzel a mosdó karbantartásának 
hatékonyságához.
Könnyen illeszthető bármilyen felületre, beépített öntapadó 
párnákkal vagy a mellékelt csavarokkal.

Biztonságos
A Soft Care Line termékeit hermetikusan lezárt tasakokba 
csomagolják, beépített adagolószivattyúval. Ez biztosítja, hogy a 
tartalom szennyeződésektől mentes maradjon (levegőben vagy 
kézben), elősegítve a higiéniai biztonság fenntartását; segít 
megvédeni kollégáit, vásárlóit és márkáját.
A termék nem érintkezik közvetlenül az adagolóval, a tartállyal és a 
fejjel, a tasak kiürülése után eldobható, elkerülve a kórokozók 
megtelepedését. A tasak könnyedén cserélhető. Anyaga polietilén, 
amely újrahasznosítható. Egy nyomással 1 ml szappan adagolható, 
hab esetén 0,4 ml.

Egyszerű
A Soft Care Line termékek időt és energiát takarítanak meg Önnek. 
A színkóddal ellátott patronok másodpercek alatt cserélhetők, az 
adagolót egyszerűen felszerelhető. Az adagoló átlátszó ablaka 
megkönnyíti annak megtekintését, hogy melyik terméket használják 
és mennyi van még benne.
A Diversey 6x800 ml-es személyi higiénai termékeivel használható.

Stílusos
A Soft Care Line adagolók elegáns, modern stílusa minden mosdóba  
beilleszthető.  Könnyen tisztán tartható.
A Soft Care Line adagoló vidám Bug Blasters borítással is elérhető.

A méretek mm-ben vannak feltüntetve.

Cikkszám, megnevezés

7514295  Soft Care Line Soap Dispenser 1db 
6069894  Bug Blasters Disp.Soft Care Line 1db
7514368 Soft Care Foam Dispenser 1db



Bulk adagoló

Egy megoldás minden kézápolási igényhez
Soft Care Bulk 
• Garantált minőség, széles termékválaszték
• Gazdaságosság, rugalmasság

Garantált minőség, széles termékválaszték
A Soft Care Bulk kiváló minőségű személyi higiéniai termékek széles választékával 
tölthető. Normál és prémium minőségű kézmosószappanok, speciális 
antibakteriális és fertőtlenítők széles választéka elérhető. Valamennyi termék 
optimális teljesítményt nyújt, miközben minimalizálja a bőrre gyakorolt káros 
hatásokat.

Gazdaságosság, rugalmasság
A Soft Care Bulk elegáns, letisztult adagolója bármilyen Diversey ömlesztett 
termékkel tölthető, kivéve az alumíniumtartalmú szereket.
2x5L-es kannás kiszerelésű termékcsaládunk nagy igénybevételű környezeteket 
céloz meg, ahol a teljesítmény és a gazdaságosság a legfontosabb.
A Soft Care Bulk adagolók vonzó és masszív kialakításúak, amelyek lehetővé teszik 
az ömlesztett megoldások széles körének adagolását akár a Soft Care 
termékcsaládból, akár más ömlesztett termékekből.

• 900 ml tartálykapacitás

Méret, súly
• Magasság: 250mm, szélesség: 115mm, mélység: 115mm, 
• Súly: 0.6kg 

Adagolható termékkör
7513851 Soft Care Bulk fehér műanyag adagoló (1ml termék / nyomás): 
• 100858313  Soft Care Med H5 2x5L víz nélküli kézfertőtlenítő szer

• 100985878  Soft Care Plus H41 2x5L kézfertőtlenítő szappan

• 100854161  Soft Care Sensisept H34 2x5L kézfertőtlenítő szappan

• 6973000  Soft Care Star H1 2x5L kéztisztisztító szappan

• 7508212  Soft Care Wash H2 2x5L kéztisztító szappan
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A Diversey-nél mindig az élet úttörői és 
segítői voltunk, vagyunk, és mindig is azok 
leszünk. Folyamatosan bocsátjuk 
rendelkezésre azokat a forradalmian új 
tisztítási és higiéniai tech-nológiákat, 
amelyekben ügyfeleink világszer-te teljes 
mértékben megbízhatnak. 

A Diversey székhelye az Egyesült Államokban, 
a dél-karolinai Fort Millben található. További 
információkért látogasson el a www.diversey. 
com weboldalra, illetve kövessen minket a 
közösségi médiában elérhető csatornáinkon.
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