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Smarta dispensrar för automatisk 

dosering av handdesinfektion

Visste du att 80 % av världens smittsamma sjukdomar överförs via våra 
händer? Med Sanitise Now får du en smart dispenser som automatiskt 
ger ifrån sig rätt mängd desinfektionsmedel när händerna placeras 
framför sensorn. Håll dina medmänniskor trygga med marknadens mest 
flexibla system för handdesinfektion.

Sanitise Now passar... överallt!

Skola Universitet Hotell Bilhandlare Gym Butik

Utställning Kasino Flygplats Bank Teater Nöjespark





GOLVSTÅENDE DISPENSER

Våra golstående dispensers erbjuder full 

flexibilitet av högsta kvalitét. Välj mellan 

batteri eller nätanslutning och flytta runt 

din handdesinfektionsdispenser efter 

behov.

Fördelar 

- Förvaringsutrymme för 5l påfyllning

- Automatisk dispenser

- Välj mellan batteri eller nätanslutning

- Skräddarsy med egen design

- Rymmer 1l, motsvarande 1000 doser

- Enkel påfyllning

- Högsta kvaliét

- Enkel att rengöra

Storlek 1700mm x 400mm x 200mm 

Utförande

Vit Blå Svart Egen design



Stärk ditt varumärke med 
egen design
Istället för att se handdesinfektionsdispensern som ett nödvändigt ont, 
se det som en möjlighet att stärka ditt varumärke. Med skräddarsydd 
design drar de till sig uppmärksamhet och sticker ut av rätt anledning.



VÄGGHÄNGD DISPENSER

Begränsad golvyta? Vår vägghängda 

dispenser erbjuder ett mer kompakt 

utförande utan att förlora det visuella.

Detta kommer väl till pass när ytan är 

begränsad eller när du vill ha ett mer subtilt 

urförande.

Fördelar

- Tar inte upp någon golvyta

- Kompakt

- Automatisk dispenser

- Skräddarsy med egen design

Storlek 204mm x 400mm x 706mm 

Utförande

Vit Blå Svart Egen design





DISPENSER

Med en automatisk dispenser slipper du oroa 
dig för att virus och bakterier överförs mellan 
handdesinfektionsenhet och människa.  Vår 
dispeser ger ifrån sig en perfekt dos när 
händer placeras framför sensorn och sänker 
samtidigt förbrukningen med upp till 85%.

Fördelar
- Rymmer 1 liter
- Enkel att fylla på
- Finns med gel eller foam
- Kan hängas på väggen
- Infraröd sensor
- Perfekt mängd i varje dos
- Flexibel med batteridrift

Storlek 250mm x 133mm x 110mm



BORDSDISPENSER

Med vår bordsdispenser erbjuds du 
ytterligggare ett sätt att hålla besökare och 
anställda trygga. Fästet med inbygd dropskål 
ger flexibilitet i det mindre formatet och precis 
som våra övriga dispensers placeras en perfekt 
dos i händerna när de placeras framför 
sensorn.

Fördelar
- Rymmer 1 liter
- Enkel att fylla på
- Finns med gel eller foam
- Infraröd sensor
- Perfekt mängd i varje dos

Storlek 237mm x 266mm x 455mm
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