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Sanitiser
Toiletreiniger & luchtverfrisser
Continu onderhoud en ontgeuring voor hygiënisch propere toiletten!
Toiletten zijn een bron van bacteriën en onaangename geuren. Afzettingen van kalk- en
urinesteen zorgen voor verstoppingen en zijn een perfecte broedplaats voor micro-organismen.
Het onderhoud is tijdrovend en brengt hoge kosten met zich mee.
Sanitiser neemt al deze problemen van u over. Afzetting van kalk en urine worden
verwijderd, micro-organismen worden bestreden en een aangenaam parfum wordt
doorheen de ruimte verspreid.

Hoe werkt het?
Sanitiser wordt rechtstreeks aangesloten op uw toilet of urinoir en laat op
regelmatige tijdstippen een kleine dosis product vrij. Ongeacht het toilet al dan
niet frequent wordt gebruikt, zorgt Sanitiser ervoor dat uw toilet van binnenuit
wordt gereinigd en ontkalkt. Bij het doorspoelen komt het product vrij en kan het
de micro-organismen bestrijden, tegelijkertijd komt er een aangename geur vrij die
opnieuw een frisse en nette indruk nalaat voor de volgende bezoeker.
Voordelen
• Compact, eenvoudig design
• keuze uit breed assortiment aan exclusieve geuren
• Verwijdert kalkaanslag en urinesteen
• Bestrijdt bacteriën, virussen, schimmels en algen
• Verhindert verstoppingen van de afvoerbuizen
• Kostenbesparend, gemakkelijker onderhoud van uw sanitair
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 lokalen laten altijd een frisse en nette indruk na
• Mogelijkheid om deze service te combineren met andere artikelen uit ons
assortiment

Eigenschappen
Vervaardigd uit slagvast wit ABS kunststof met slot.
Afmetingen: h: 225 mm b: 145 mm d:78 mm
Geschikt voor alle toiletten (zittend toilet, ingebouwd toilet en urinoirs
Batterijen: 2 x LR20
Volledig programmeerbaar: startuur en stopuur, op de dagen die u wenst.
De vulling wordt steeds volledig opgebruikt (niet afhankelijk van het
doorspoelen van het toilet), geen verspilling van het product.
Assortiment exclusieve geuren
Orange One • Citrus Nostrum • Cool Mint • Mediterranean Forest
Senso Mandarin • Bio Energy (zonder parfum)
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