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Clean’your Seat
Toiletbril reiniger
Hoe goed onderhoud u uw toiletten?
Zelfs al zien uw toiletten er piekfijn uit, toch zal de gemiddelde mens elke rechtstreekse
aanraking met de toiletbril vermijden. En terecht! Want elke toiletbril bevat tal van bacteriën
die onzichtbaar zijn voor het blote oog maar wel verantwoordelijk zijn voor allerlei kwalen.
Clean’your Seat is een handige dispenser waarmee u snel en eenvoudig de toiletbril
hygiënisch reinigt. Eén veeg ontmettende gel of schuim neutraliseert 99,9% van de aanwezige
bacteriën.

Hoe te gebruiken?
Neem 1 tot 2 vellen toiletpapier, hou deze onder de “Clean’your Seat” dispenser
en druk op de knop om te bevochtigen. Eén enkele dosis volstaat! Veeg met
het vochtige papier over de toiletbril en werp het in het toilet. De toiletbril is nu
hygiënisch proper en klaar voor gebruik.

Voordelen
• Compact, eenvoudig design
• Eenvoudig in gebruik
• Loopt niet vast vergeleken met automatische toiletreinigers
• De gebruiker is er zeker van dat de toiletbril volledig ontsmet is
• 100% veilig
• Sani-foam (de ‘schuim’ uitvoering) is uiterst zuinig en dus ook milieuvriendelijker

Service-abonnement
• Onze medewerker vult uw toestellen regelmatig bij
• Uw toestellen werken continu en zonder haperingen
• U hoeft geen personeel in te zetten, noch voorraden bij te houden
• Uw toiletten laten altijd een frisse en nette indruk na
• Mogelijkheid om deze service te combineren met andere artikelen uit ons
assortiment

Eigenschappen
Dispenser vervaardigd uit slagvast wit ABS kunststof met lichtgrijze drukknop.
Gebruiksaanwijzing op de voorzijde aan de hand van 3 zelfverklarende pictogrammen.
Bestaat in 2 uitvoeringen:
• Clean’your Seat Foam (schuim)
Afmetingen dispenser: h: 230 mm b: 90 mm d: 100 mm
Vulling: Sani-foam (400ml), goed voor 1000 doses
Sani-foam voldoet aan Europese norm EN 1040
• Clean’your Seat Gel:
Afmetingen dispenser: h: 240 mm b: 85 mm d: 80 mm
Vulling: Sani-gel (400ml), goed voor 400 doses
Sani-gel voldoet aan Europese normen EN 1275 en EN 1500
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