Gojo ADX-12 System
Produktbeskrivning:
GOJO® ADX-12™ dispensrar använder en patentansökt teknik
Hög kvalitet och innovativ design på denna nya generations
GOJO/PURELL dispensersystem. De eleganta linjerna och färg
drar blickarna till en design som är utvecklad för att prestera.
Ett monterbart droppskydd finns som extra tillbehör.

8884 Dispenser
ADX-12 grå/vit f.
1200 ml

8888 Dispenser
ADX-12
Krom/svart 1200 ml

*Lätt utbytbara refillförpackningar SANITARY SEALED™
*Med ljusinsläpp -gör att det syns när det är dags att fylla på
*Livstids garanti
*Enkel att utföra service på

Passande Refiller

8813 Lemonberry
Hand&Dusch Skumtvål

8816 Forestberry
Spa-Skumtvål

8811 GOJOs Parfymfria
Spa-Skumtvål

8822 Antibakteriell
Skumtvål

Produktbeskrivning:
GOJOs LEMONBERRY
LUXURIOUS FOAM
HAND & SHOWERWASH
SPA-INSPIRED
till ADX-Systemet
3st x 1250ml/ kart.

Produktbeskrivning:
GOJOs SPA-INSPIRERAD
SKOGSBÄRDOFTANDE
SKUMTVÅL
till ADX-Systemet
3st x 1250ml/ kart.

Produktbeskrivning:
GOJOs SPA-INSPIRERAD
PARFYMFRI SKUMTVÅL
Mild Foam Parfymfri
Skumhandtvål till ADX
System
3st x 1250ml/ kart.

Produktbeskrivning:
ANTIBAC FOAM
Skumhandtvål till ADX
System
3st x 1250ml/ kart.

Detta nya system erbjuder ett
urval av lyxiga skumtvålar
berikade med
fuktighetskräm, naturliga
extrakt och hudkräm. Du
kanske föredrar denna
fräscha kulört med spaliknande doft. Vårt utbud av
miljövänliga tvålar ger
användaren en positiv
upplevelse.
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Dessa nya system erbjuder
ett urval av lyxiga
skumtvålar berikade med
fuktighetskräm, naturliga
extrakt och hudkräm. Du
kanske föredrar detta doftoch färgfria alternativet. Vårt
utbud av miljövänliga tvålar
ger användaren en positiv
upplevelse.

* mild parfymerad
* citrongul, genomskinlig
* nytt recept

* mild parfymerad
* skogsgrönfärg,
genomskinlig
* nytt recept

* Parfymfri
* Färgfri, genomskinlig
* nytt recept

Utmärkt med: EU
ECOLABEL
EU Ecolabel, tidigare känd
som EU-Blomman, är EU:s
officiella miljömärke.
Miljömärkning Sverige AB
ansvarar för EU Ecolabel i
Sverige.
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GOJO Antibacrengöringskräm dödar
bakterier men är ändå mild
för händerna även efter
upprepad användning under
dagens lopp.
GOJO ANTIBACrengöringskräm har visat sig
döda 99,5% av alla bakterier
inom endast 30 sekunder.
Antibac rengöringskräm
innehåller ett effektivt
bakteriedödande ämne men
är ändå milt för huden.
Rekommenderad
till:sjukhusmiljö för att
bekämpa nosomiala
infektioner, samt i
livsmedelshantering för att
förhindra spridning av
bakterier.
* Parfymfri
* Färgfri, genomskinlig
* nytt recept
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