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Sterisol Ecoline
Dispenser Slim Svart

Egenskaper
Dispenser Ecoline Svart med smal front är en elegant 
hållare för Sterisol System i formatet 0,375l. Den 
möjliggör ett intuitivt användande och passar in i 
vardagen, för en tillgänglig hygien. Ecoline-serien har 
fördelar som gör att den bidrar på flera positiva punkter 
till de som använder den.

• Miljöfördelar: Avsevärt lägre plastförbrukning än   
 flaskor, tillsammans med tvålrefillen är det den enda  
 Svanenmärkta hållaren på marknaden. Tömnings  
 grad 99%.
• Hygienfördelar: Sterisol System med luft- och   
 bakterietäta påsar, lättanvänd och doserar alltid 2ml  
 för din hygiensäkerhet
• Designfördelar: Modern stilren design, design och  
 tillverkning sker i Sverige
• Underhållsfördelar: Rena linjer - lätt att rengöra, lätt  
 och snabbt byte av påsen
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Art. nr. 4883
ÄKTA Flytande Tvål, 
0,375 l.

Art. nr. 4831
ULTRA Hair & Body, 
0,375 l.

Art. nr. 4130
Etanol 
Handdesinfektion, 
0,375 l

Art. nr. 4382
SOFT Skin Creme,
0,375 l.
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EAN-kod

Dispenser ”Slim” svart, Soap

Dispenser ”Slim” svart, Creme

Dispenser ”Slim” svart, Hand Disinfectant

Dispenser ”Slim” svart, Shower

Namn

Användning och underhåll
På dispensern står vilken typ av produkt den ska innehålla, håll handen under dispensern och tryck på kåpan där 
det står ”Push”. Dispensern doserar 2ml vid varje tryck. För att byta refill öppnas den främre kåpan och den tomma 
påsen tas ut genom att först lossa låsfunktionen vid pumpen, sedan hakas den av från den övre upphängningen. 
Sätt in en ny påse genom omvänd procedur. Rengör dispensern genom att torka av den med en trasa med ljummet 
vatten. Dispensern kan hängas upp antingen med skruvar eller klisterremsor, båda följer med i förpackningen. Hela 
dispensern består av ABS-plast.

Urval av exempelprodukter


