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Gojo LTX-7 System 

        

 
Passande Refiller 

                                                                                                                           

Dispensersystem med funktionsgaranti 
GOJO® LTX-7™ dispensrar använder en patentansökt teknik för att minimera 
energiförbrukningen. 
Dispensern är tillverkad för att använda minimal mängd energi per dosering, 
vilket gör att man inte behöver byta batteri under dispenserns livslängd. Batteri 
är inkluderad och installerad redan före installation, vilket gör systemet lätt att 
aktivera. 
 
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 monterbar droppskydd finns som extra tillbehör. 
 
*Lätt utbytbara refillförpackningar 
*Med ljusinsläpp -gör att det syns när det är dags att fylla på 
*Livstids garanti 

 

1388 Dispenser 
LTX-7 Beröringsfri  

Grå/vit700 ml 

1388 Dispenser 
LTX-7 Beröringsfri  

Krom/svart700 ml 

1316 GOJOs Freshberry Spa-Skumtvål 
0,7L 
 
Produktbeskrivning:  
3 x 0,7L / kartong 
 
GOJOs SPA-INSPIRERAD  
Freshberry mild Skumhandtvål  
till beröringsfri Dispensersystem m. 
funktionsgaranti 
 
Freshberry är berikade med 
fuktighetskräm, naturliga extrakt och en 
spa-liknande doft av Freshberry. Vårt 
utbud av miljövänliga tvålar ger 
användaren en positiv upplevelse. 
 
GOJO SMART-FLEX™ Flaskor 
Hållbara, återvinningsbara PET-material 
ger genomskinliga flaskor samtidigt som 
de använder 30 % mindre material 
jämfört med HDPE-material. 
 
*PÅLITLIG OCH ENKEL ATT 
UTFÖRA SERVICE 
*GOJO CONTROLLED COLLAPSE 
Flaskor 
*GOJO SANITARY SEALED™ 
Refiller 
 
* mild parfymerad 
* mildturkosfärgad, genomskinlig 
* nytt recept 
 
Utmärkt med: EU ECOLABEL 
 

 

1311 GOJOs Parfymfri Spa-Skumtvål 
0,7L 
 
Produktbeskrivning:  
Mild Skumtvål  
3 x 0,7L / kartong 
 
GOJOs SPA-INSPIRERAD 
PARFYMFRI SKUMTVÅL 
till beröringsfri Dispensersystem m. 
funktionsgaranti. 
 
GOJO SMART-FLEX™ Flaskor 
Hållbara, återvinningsbara PET-material 
ger genomskinliga flaskor samtidigt som 
de använder 30 % mindre material 
jämfört med HDPE-material. 
 
*PÅLITLIG OCH ENKEL ATT 
UTFÖRA SERVICE 
*GOJO CONTROLLED COLLAPSE 
Flaskor 
*GOJO SANITARY SEALED™ Refiller 
 
* Parfymfri 
* Färgfri, genomskinlig 
* nytt recept 
 
Utmärkt med: EU ECOLABEL 

 

1342 LTX Antibakteriell Skumtvål 
3x700ml/kart 
 
Produktbeskrivning:  
ANTIBACTERIELL SKUMTVÅL 
till GOJO® LTX-7™ 
 
GOJO Antibac-rengöringskräm dödar 
bakterier men är ändå mild för händerna 
även efter upprepad användning under 
dagens lopp. 
ANTIBAC-rengöringskräm 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 
spriding av bakterier. 
 
 
GOJO SMART-FLEX™ Flaskor 
Hållbara, återvinningsbara PET-material 
ger genomskinliga flaskor samtidigt som 
de använder 30 % mindre material 
jämfört med HDPE-material. 
 
*PÅLITLIG OCH ENKEL ATT 
UTFÖRA SERVICE 
*GOJO CONTROLLED COLLAPSE 
Flaskor 
*GOJO SANITARY SEALED™ Refiller 
. 
 

http://allanchemical.se/hygien/1384-ltx-7-dispenser-beroringsfri-gojo-700ml/
http://allanchemical.se/hygien/1388-ltx-7-dispenser-beroringsfri-gojo-700ml/
http://allanchemical.se/hygien/1316-freshberry-skumtval-ltx-0-7l/
http://allanchemical.se/hygien/gojo-adx-ltx/1311-mild-foam-handtval-ltx-7/
http://allanchemical.se/hygien/1352-antibakteriell-skumhandtval-ltx-7/



