
HYGIEJNELØSNING 
TIL TOILETMILJØER

VIDSTE DU AT?
I en undersøgelse fortaget for nylig blandt 
kontorarbejdere var 88 % enige om, at 
toiletrummet er den bedste indikator for 
en bygnings renhed1.

Giv brugerne en bedre oplevelse og 
dermed et positivt indtryk af din bygning 
ved at implementere eller opgradere dine 
hygiejneløsninger på toilettet.

LPK desinficerende servietter og Skum 
til toiletsæde er ideelle til at forebygge 
spredning af bakterier og samtidigt viser 
det engagement for hygiejne.

LPK® Desinficerende servietter  
og skum til toiletsæde 

Vis jeres engagement i hygiejne og velvære med LPK’s udvalg 
af desinficerende produkter.

•   Stilfulde, kompakte og diskrete dispensersystemer, der 
passer til ethvert toiletmiljø

•   Dispenseren er nem at installere og leveres med 
selvklæbende strips fra 3M til problemfri opsætning

•   Robuste dispensersystemer – fremstillet af polypropylen 
for lang holdbarhed

•   Låsbare systemer for optimal sikkerhed

•  Formler, der er effektive mod bakterier og virus med  
    kun én aftørring

HURTIG OG EFFEKTIV  
DESINFICERING AF HELE  
TOILETSÆDET

®
Kun til det europæiske markede



GOJO Industries – Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Førende i verden indenfor håndhygiejne og hudpleje 
www.GOJO.com

©2018. GOJO Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *Et søsterselskab til GOJO Industries, Inc. 
Kun til det europæiske marked.

LIT-TST-SS-DA-V1

1. GOJO Industries, Inc., Market Research - Internetundersøgelse, 007-025 Perceived office building cleanliness (opfattelse af renhed i kontorbygning), maj 2017. 
Anvend biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.

LPK Desinficerende servietter til 
toiletsæde 

•   Forfugtet med en antiseptisk middel og 
desinficeringsopløsning

•   Effektiv og økonomisk – én serviet desinficerer 
hele toiletsædet

•   Skal ikke skylles af

•   God forenelighed med huden  

•   Bortskaffes i affaldsbeholderen

•  Duft: Mentol Farve: Klar

•   Bakteriedræbende, gærdræbende og aktiv  
på virusser

LPK Desinficerende skum til toiletsæde 

•   Brugervenlig – kom skum på toiletpapiret  
og tør over toiletsædet

•  Hverken vand eller skylning nødvendig

•  Bakteriedræbende, gærdræbende og aktiv  
    på virusser

•   Bortskaffes i toiletkummen

•   Duft: Mentol Farve: Klar

LPK® Dispensersystemer og - 
formler til desinfektion  
af toiletsæde

BESKRIVELSE VARE NR. KARTON STR.

DISPENSERE

LPK Servietdispenser til desinfektion af toiletsæde 
– hvid 

05003-12-EEU 12

LPK Skumdispenser til desinfektion af toiletsæde  
– sølvfarvet 

42017-18-EEU 18

LPK Skumdispenser til desinfektion af toiletsæde 
– hvid

42015-18-EEU 18

REFILLER

LPK Desinficerende servietter til toiletsæde  
– 350 tællerefill

84004-12-EEU 12

LPK Desinficerende skum til toiletsæde  
– 400 ml refill

40617-12-EEU 12

LPK Dispenser med desinficerende servietter og skum 
til toiletsæde  

Udviklet til hurtig og let desinfektion af hele toiletsædet.

LPK Servietdispenser til desinfektion af toiletsæde
Højde: 17.5 cm Bredde: 11 cm Dybde: 8 cm     
Kapacitet: 350 servietter Farve:  Hvid

LPK Skumdispenser til desinfektion af toiletsæde
Højde: 19.5 cm Bredde: 10.5 cm Dybde: 8 cm
Kapacitet: 400 mL Farve: Hvid og sølvfarvet 

Cert No. 127294


