
BERÖRINGSFRIA DISPENSERS FÖR HANDDESINFEKTION



Beröringsfria dispensers 
för smartare handdesinfektion

Visste du att 80% av världens smittsamma sjukdomar överförs via våra 

händer? Detta vill vi sätta stopp för. Med innovativa produkter, kunskap 

och omtanke skapar vi förutsättningarna för en bättre och mer tillgänglig 

handhygien, så att vi tillsammans kan ta sikte på en trygg och hållbar 

framtid.

Med Sanitise Now erbjuder vi beröringsfria dispensers för 

handdesinfektion. Välj den modell som passar just era behov och håll 

kunder och anställda trygga med marknadens mest flexibla dispensers.

Sanitise Now passar... överallt!

Skola Universitet Hotell Bilhandel Gym Butik

Utställning Kasino Flygplats Bank Teater Nöjespark





Golvdispenser Premium
Vår golvstående dispenser erbjuder full 

flexibilitet av högsta kvalitét, med en 

kapacitet på upp till 10 000 doser. Välj 

mellan batteri eller nätanslutning och 

placera din dispenser där behovet finns.

Fördelar 

- Sensorstyrd / Beröringsfri

- Kan fås med egen profilering

- Batteri- eller nätdriven

- Rymmer 1 l, motsvarande 1000 doser

- Kan utökas till 10 000 doser med tillbehör

- Enkel att fylla på & hålla ren

- Synlig, kan placeras i blickfånget

Storlek 1700mm x 400mm x 200mm 

Utförande

Vit Blå Svart Egen design



Stärk ditt varumärke med 
egen design
Istället för att se handdesinfektion som ett nödvändigt ont, se det som 

en möjlighet att stärka ditt varumärke och sprida ett budskap. Med 

skräddarsydd design drar dispensern till sig uppmärksamhet och sticker 

ut av rätt anledning.



Vägg- & bänkdispenser Premium
Denna dispenser erbjuder ett mer kompakt 

utförande utan att förlora det visuella. 

Perfekt för trängre utrymmen. Modellen 

möjliggör en anpassad placering för barn 

och rullstolsbundna.

Fördelar

- Sensorstyrd / Beröringsfri

- Kan fås med egen profilering

- Batteri- eller nätdriven 

- Rymmer 1 l, motsvarande 1000 doser

- Enkel att fylla på  & hålla ren

- Kan placeras på valfri höjd

- Kompakt

Storlek 706mm x 400mm x 204 mm 

Utförande

Vit Blå Svart Egen design





Golvdispenser  Bas
Med vår mindre golvdispenser kan du på ett enkelt sätt 

hålla anställda och kunder trygga. Modellen ger ännu mer 

flexibilitet i placeringen och kan anpassas med dubbla 

dispensermoduler för att öka kapaciteten och 

tillgängligheten. Dessa kan också monteras på olika höjd 

för att passa barn eller rullstolsbundna.

Fördelar

- Sensorstyrd / Beröringsfri

- Batteri- eller nätdriven

- Rymmer 1 l, motsvarande 1000 doser

- Enkel att fylla på & hålla ren

- Flexibel placering

- Kan fås med egen profilering

- Möjligt att montera 2 st dispensermoduler

- Dispensermoduler kan monteras på olika höjd

Storlek 1320mm x 350mm x 350mm

Väggdispenser Bas
Perfekt modell när golvytan och ytrymmet är begränsat. 

Den mindre väggdispensern kan monteras på helt valfri 

höjd och på så sätt också möjligöra handdesinfektion till 

barn och rullstolsbundna.

Fördelar

- Sensorstyrd / Beröringsfri

- Batteri- eller nätdriven

- Rymmer 1 l, motsvarande 1000 doser

- Enkel att fylla på & hålla ren

- Flexibel placering

- Kan fås med egen profilering

- Kan monteras på valfri höjd

Storlek 460mm x 140mm x 130mm

Utförande

Vit Egen design





Bordsdispenser Bas
Den mindre bordsdispensern ger

ytterliggare en möjlighet att hålla besökare och anställda 

trygga. Modellen kan enkelt ställas ut på bord, info-, bar- 

och kassadiskar etc. 

Fördelar

- Sensorstyrd / Beröringsfri

- Batteri- eller nätdriven

- Rymmer 1 l, motsvarande 1000 doser

- Enkel att fylla på & hålla ren

- Flexibel placering

- Kan fås med egen profilering

Storlek 470mm x 250 x 215mm

Utförande

Vit Egen design



En dispenser är inget utan sitt 
innehåll
Med Biopolymer Plus får du en vattenbaserad och alkoholfri foam som 

är effektiv mot bakterier och virus. Foamen skapar ett skydd som håller 

händerna säkra längre.

Biopolymer Plus - Alkoholfri foam

Kliniskt dokumenterad effekt av att döda mer än 99,999% av bakterier

Effektiv mot bl.a. Coronavirus, Svininfluensan, Vinterkräksjukan och E.coli etc

Följer hygienstandarder EN1500, EN1499, EN13697, EN1276 och EN14476

Fri från alkohol och omges därför inte av är strikta regler kring lagring och hantering 

Vattenbaserad produkt, minskar risken för stöld och missbruk

Avdunstar inte som alkohol, håller sig kvar och skyddar händerna längre

Mindre belastning på naturens resurser

Dermatologiskt testad

Vårdande, berikad med B5 och Aloe Vera

Tillverkad i Sverige


