Descrição Geral dos Produtos

Pele saudável

assegurada

Uma pele saudável é um bom
investimento
Na Plum tomamos o partido das mãos.
Sabemos que precisam de ser protegidas
e que não gostam de produtos de limpeza
muito corrosivos. Querem um pós-tratamento,
para que a pele esteja sempre macia e
ﬂexível. Antes, durante e depois do trabalho.
Por esse motivo todos os nossos produtos
foram desenvolvidos com um objetivo em
vista - proporcionar a melhor higiene possível
das mãos. Protegem, limpam e cuidam.
Suavemente, mas com eﬁcácia. Um resultado
que alcançámos, entre outros, graças a muitos
anos de colaboração com dermatologistas,
organismos de segurança e órgãos consultivos.
Além disso, há mais de 40 anos que ajudamos
as empresas e as instituições a otimizar a
higiene das mãos.
Produtos aceitáveis do ponto de vista
ambiental
É uma prioridade para nós que todos
os nossos produtos e todas as nossas
embalagens representem uma boa escolha
em termos ambientais. A nossa empresa
está certiﬁcada segundo a norma ISO 14001
e os nossos produtos que ostentam o rótulo
ecológico do cisne, utilizado pelos países
nórdicos, permitem-lhe fazer uma escolha mais
responsável em termos ambientais.

Documentação
Poderá solicitar a ﬁcha técnica de qualquer um
dos nossos produtos, em conformidade com
o Regulamento CE relativo aos cosméticos.
Efetuámos ainda ensaios a uma parte dos
nossos sabonetes e cremes, a ﬁm de poder
documentar a suavidade dos mesmos. As
ﬁchas técnicas e a documentação estão
disponíveis mediante pedido. O nosso sistema
de controlo de qualidade assenta nas normas
ISO 22716 e ISO 9001 e são a garantia de que
poderá sempre obter o mesmo bom produto.

Pele saudável assegurada
Uma higiene ótima das mãos envolve 3 passos:
cuidados com a pele antes do trabalho, limpeza
da pele e cuidados com a pele depois do
trabalho. Utilize o Guia de Produtos na página
seguinte para obter uma indicação acerca dos
produtos aconselhados para o seu caso. O
guia abrange os setores de trabalho principais,
como o da indústria, o alimentar e o da saúde.
Se tiver dúvidas acerca do sector no qual se
insere, contacte-nos para uma orientação
individual.

Pele saudável assegurada
Cuidados com a pele
antes do trabalho

Limpeza da pele

Sujidade pesada em oficinas ou na indústria, por
exemplo óleo, fuligem, pó de travões

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Plulux
Profi

Sujidade pesada em oficinas ou na indústria, proveniente
de óleos não à base de água para trabalho com metais

Plutect Olio

Premium
Plulux
Profi

Sujidade mais pesada e mais leve em oficinas e na
indústria

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Super Plum

Sujidade mais leve proveniente de pó, cartão, tinta de
impressão e produtos à base de água, na indústria

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Super Plum
Plum No. 14
Plum Soft
Fresh
Nature

Trabalhos contínuos em ambientes húmidos e com
substâncias aquosas como, por exemplo, cimento,
detergentes, produtos químicos e ácidos

Plutect Aqua

Plum No. 14
Plum Soft
Fresh
Nature

Trabalhos com sujidade viscosa como, por exemplo,
verniz, cola, epóxi e tintas para impressão e cópia

Plutect Olio

Plulac

Trabalhos com alcatrão, pez, resina e adesivos
compostos

Plutect Olio

Plulac

Indústria

Desgaste da pele

Danos à pele causados pelo frio

Sector alimentar

Plutect Aqua
Handy Mild

Nature
Mild

Manipulação de produtos alimentares com requisitos de
higiene específicos

Plutect Aqua
Handy Mild

Desinfeção
de mãos 85%

Trabalhos contínuos com produtos alimentares em água
ou ambientes húmidos

Plutect Aqua
Handy Mild

Nature
Mild

Manipulação de produtos alimentares no âmbito da
produção

Plutect Dual
Handy Mild

Disinfector 70%, gel
Nature
Mild

Sujidade leve ou mínima

Plutect Dual
Handy Mild

Nature
Mild

Lavagem das mãos geral e frequente no âmbito da
prestação de cuidados a doentes

Nature
Mild

Lavagem particularmente frequente das mãos no âmbito
da prestação de cuidados a doentes

Nature
Mild

Lavagem frequente de peles secas e irritadas

Lavagem geral das mãos no dia-a-dia
Lavagem do cabelo e do corpo

Handy Mild
Handy Plus

Mild

Desinfeção das mãos no âmbito da prestação de
cuidados a doentes em hospitais

Desinfeção das mãos na prestação de cuidados a doentes no domicílio, lares, clínicas e outros locais semelhantes

Handy Creme
Handy Plus
Plutect Care

Protetor solar SPF 15&30

Manipulação de produtos frescos

Desinfeção cirúrgica das mãos

Cuidados com a pele
depois do trabalho

Creme Plutect p/ambientes frios

Danos à pele causados pela radiação UV

Sector da saúde

Desinfeção

desinfeção
de mãos 85%
desinfeção
das mãos 85 %, gel

Handy Mild

desinfeção das mãos
85% + 0,5% clorexidina
desinfeção
das mãos 85%
desinfeção
das mãos 85%, gel

Nature
Mild
Nature Hair & Body
Nature Shampoo

Handy Mild

Cuidar da pele antes do trabalho
A utilização de um creme antes e durante o trabalho evita que
a pele ﬁque seca e reduz o risco de uma penetração mais
profunda na pele de substâncias prejudiciais para a saúde.

Ao mesmo tempo facilita a limpeza da pele depois do
trabalho. O creme deverá ser adequado às tarefas a executar.

Cremes para cuidar da pele antes do trabalho
Plutect Aqua

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 100 ml
0,7 l bag-in-box

Ref. Prod.
2231
2204

Creme para tratamento da pele antes e durante o trabalho com
água e com produtos à base de água. Sem perfume Aplicar em
mãos limpas e secas.

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Plutect Olio

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 100 ml
0,7 l bag-in box

Ref. Prod.
2331
2304

Creme para tratamento da pele antes e durante o trabalho com
óleo, pó e produtos não à base de água. Sem perfume. Aplicar
em mãos limpas e secas.

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Plutect Dual

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 100 ml
0,7 l bag-in-box

Ref. Prod.
2541
2503

Creme para tratamento da pele antes e depois do
trabalho, envolvendo processos de trabalho distintos
com produtos à base de água ou não.
Não contém perfume.
Aplicar em mãos limpas e secas.

590 050

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Creme
Plutect p/
ambientes
frios

Tamanho da
embalagem.
Tubo de 100 ml

Protetor solar
SPF 15&30

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
SPF 15 tubo de 200 ml
3002
SPF 30 tubo de 200 ml 3022

Ref. Prod.
2811

Creme para proteção da pele para trabalho em temperaturas
muito baixas. É especialmente apropriado para trabalhos ao ar
livre em ambientes frios, fortes ventos e trabalhos em câmaras
frigoríﬁcas, trabalhos no mar, em plataformas de petróleo, etc.
Sem perfume. Aplicar com as mãos limpas e secas.

Protetor solar sem perfume com fator de proteção
solar 15 e 30. Protege contra as radiações solares
590 050
UVA e UVB. O protetor solar é fácil de aplicar e é
absorvido facilmente na pele. O protetor solar também
restaura a função de barreira natural da pele. O produto tem
a etiqueta Nordic San e não contém parabeno, perfume ou
colorante.

Desinfeção
Nos sectores de atividade com risco acrescido de
transmissão de infeções de origem alimentar, as exigências
em termos de higiene das mãos são particularmente
elevados. As mãos são a nossa maior fonte de contaminacão
e a sua lavagem e desinfeção frequentes são um requisito
obrigatório para os proﬁssionais de saúde que trabalham
neste sector e numa grande parte do sector alimentar.

Sempre que for necessário reduzir ao mínimo o risco de
transmissão de bactérias e de vírus, um desinfetante para
as mãos à base de álcool é comprovadamente eﬁcaz. O
produto para desinfeção das mãos deve, obrigatoriamente,
cumprir a norma europeia EN 1500, devendo ainda, no caso
dos produtos para desinfeção cirúrgica das mãos, conter
clorexidina.

Desinfeção
Desinfectador
70 %

Tamanho da
embalagem.
Frasco de 120 ml
Saco de 1,0 l
1,0 l bag-in-box

Ref. Prod.
3728
3736
3720

Gel de desinfeção com efeito recondicionador. Para eliminação
de bactérias na indústria alimentar e noutros locais com elevados padrões de higiene das mãos. Aprovado de acordo com as
normas europeias pr. EN 12054 e EN 1500.
Tipo de dispensador: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Gel para
desinfeção
das mãos
85 %

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
75 ml
3952
Frasco de 120 ml
39591
Frasco doseador 500 ml 39541
Saco de 1,0 l
39561
Frasco de 1,0 l
39571

Gel desinfetante com efeito condicionador. Para a eliminação
eﬁcaz de bactérias e vírus das mãos, no âmbito da prestação de
cuidados a doentes em hospitais. Aprovado de acordo com as
normas europeias pr. EN 12054 e EN 1500.

Desinfetante
para as mãos
85 %

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
Frasco de 120 ml
3851
Frasco doseador 500 ml
3854
Saco de 1,0 l
3856
Frasco de 1,0 l
3857

Desinfetante líquido à base de etanol com efeito recondicionador.
Para desinfeção geral das mãos Elimina eﬁcazmente as bactérias
e os vírus das mãos no âmbito da prestação de cuidados aos doentes em hospitais. Aprovado de acordo com as normas europeias
pr. EN 12054 e EN 1500.

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
Frasco doseador 500 ml
3864
Saco de 1,0 l
3866
Frasco de 1,0 l
3867

Desinfetante líquido à base de etanol com efeito recondicionador.
Contém clorexidina. Para desinfeção e lavagem cirúrgica das
mãos. Aprovado de acordo com as normas europeias pr. EN
12054, EN 12971 e EN 1500.

Produto para
desinfeção
das mãos 85
% + 0,5 %
clorexidina

Tipo de dispensador: CombiPlum

Tipo de dispensador: CombiPlum

Tipo de dispensador: CombiPlum
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Limpeza da pele
Sabonete para a lavagem geral da pele e um produto para a
limpeza das mãos próprio para sujidade maior.

É importante que a pele ﬁque totalmente limpa - todos os
dias. Por esse motivo deverá limpá-la com produtos suaves,
mas eﬁcazes.

Limpeza das mãos
Premium

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 250 ml
1,4 l bag-in-box
4,2 l bag-in-box

Ref. Prod.
0615
0618
0614

Produto para limpeza das mãos, suave e muito eﬁcaz,
com o rótulo ecológico, sem solventes, com abrasivo
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natural de sabugo de milho granulado. Elimina sujidade
pesada e viscosa de óleo como, por exemplo, gasóleo,
óleo misturado com fuligem, óleo de travões, produtos para a
preservação da madeira e tinta.
Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum, MaxiPlum

Super Plum

Plulux

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 250 ml
Lata com 1,0 l
1,4 l bag-in-box
Lata com 3,0 l

Ref. Prod.

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 250 ml
Lata com 1,0 l
1,4 l bag-in-box

Ref. Prod.

1015
1042
1018
1043

0715
0742
0718

Produto suave em pasta para limpeza das mãos à base de óleos
vegetais e sem solventes. Elimina eﬁcazmente embora com suavidade, manchas de óleo, tinta de impressão e outra sujidade geral.
Aplicar sobre mão molhadas.
Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum
Produto em pasta, muito eﬁcaz, para a limpeza das mãos.
Elimina eﬁcazmente, embora com suavidade, toda a sujidade
agarrada e viscosa como, por exemplo, gasóleo, óleo hidráulico,
óleo misturado com fuligem, pó de metal e de cimento.
Aplicar sobre mão molhadas.
Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Proﬁ

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 250 ml
1,4 l bag-in-box
Bidão de 5,0 l

Ref. Prod.
0915
0918
0903

Produto em pasta super eﬁciente para limpeza das mãos Elimina
mesmo a sujidade mais pesada, tal como gasóleo e óleo hidráulico, óleo misturado com fuligem, pó de metal e outro tipo de
sujidade viscosa. Aplicar sobre mão molhadas.
Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Plulac

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 250 ml
1,4 l bag-in-box

Ref. Prod.

0815
0818

Produto em pasta especial para limpeza das mãos.
Especialmente desenvolvido para a eliminação de verniz,
resina, cola e outro tipo de sujidade viscosa. Aplicar sobre
mãos molhadas.
Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Plum Wipes
Plum Wipes

Tamanho da
embalagem.
Caixa com 50 un.
Balde com 150 un.

Ref. Prod.

Balde com 200 un.

5332

5330
5331

Heavy-Duty
Toalhete suave que elimina eﬁcazmente, óleo, gasóleo, gordura,
tinta e outra sujidade pesada em locais onde não há água.
Toalhete suave para esfregar, impregnado com um produto de
limpeza eﬁcaz com efeito condicionador.

All-purpose
Toalhete com amplo espectro de aplicação. Elimina eﬁcazmente,
mas com suavidade, a sujidade menor como, por exemplo,
óleo e sujidade geral. Com efeito condicionador.

Sabonetes creme
Espuma
Sensível

Tamanho da
embalagem.
Saco 1, 0 l

Ref. Prod.
1308

Um sabonete em espuma extra suave para peles sensíveis.
A espuma sensível é um produto com etiqueta de cisne, sem
perfume ou colorante. O produto proporciona uma espuma
macia e confortável e contém 1,0 l, o que dura aprox. 2500
lavagens. Recomendado para lavagens frequentes.

590 050

Tipo de dispensador: Espuma CombiPlum

Espuma Luxo

Plum No. 14

Tamanho da
embalagem.
Saco 1, 0 l

Ref. Prod.

Tamanho da
embalagem.
1,4 l bag-in-box
Bidão de 5,0 l

Ref. Prod.

1338

1413
1403

Um sabonete em espuma suave para peles sensíveis. A
espuma sensível é um produto com etiqueta de cisne, sem
colorante, mas com um perfume com frescor. O produto
proporciona uma espuma macia e confortável e contém
1,0 l, o que dura aprox. 2500 lavagens. Recomendado para
lavagens normais e frequentes.
Tipo de dispensador: Espuma CombiPlum

590 050

Sabonete de luxo perfumado para lavagem das mãos no dia-adia, para uso em WC, escritórios e áreas de produção.
Não contém conservantes.

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Plum Soft

Tamanho da
embalagem.
1,4 l bag-in-box

Ref. Prod.
1494

Sabonete de luxo ecológico, sem corantes, perfumes
ou conservantes. Para lavagem geral das mãos em
locais onde é dada particular atenção ao ambiente.

590 050

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Nature

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
Frasco doseador 500 ml 1788
Saco de 0,5 l
1785
Saco de 1,0 l
1786
Frasco de 1,0 l
1787
1,4 l bag-in-box
1795

Sabonete creme ecológico suave para a pele, sem
corantes nem perfumes. Para lavagem geral e frequente
das mãos, quando quiser dar especial atenção à sua
pele e ao ambiente.

Mild

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
Frasco doseador 500 ml 1664
Saco de 1,0 l
1666
1,4 l bag-in-box
1667
Bidão de 5,0 l
1669

Sabonete creme ecológico extra suave para a pele.
Sem corantes nem perfumes. Especialmente indicado
590 050
para lavagem frequente das mãos, por exemplo no
âmbito da prestação de cuidados a doentes, limpeza,
etc. Sabonete creme que permite cuidar da pele e do meio
ambiente.
Tipo de dispensador: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Fresh

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
Frasco doseador 500 ml 1634
Saco de 0,5 l
1635
Saco de 1,0 l
1636
1,4 l bag-in-box
1637

Sabonete creme ecológico e suave, com cheiro
agradável e fresco. Para lavagem geral das mãos no
dia-a-dia.

Tamanho da
Ref. Prod.
embalagem.
Frasco doseador 500 ml 1733
Saco de 1,0 l
1736
saco sem caixa c/1,4 l *
1738
1,4 l bag-in-box
1737
4,2 l bag-in-box
1732
Bidão de 5,0 l
1734

Shampoo e gel de banho ecológico e suave para a pele.
Para quando quiser cuidar especialmente da sua pele e
do ambiente. Levemente perfumado, mas sem corantes.

Tamanho da
embalagem.
400 ml
1,4 l bag-in-box
4,2 l bag-in-box

Sabonete moderno que produz muita espuma. Combina o gel
de banho, o shampoo e o condicionador num único produto. A
espuma abundante suaviza a pele e o cabelo, ao mesmo tempo
que tem um efeito anti estático no cabelo.

Nature
Hair & Body

3in1
Hair & Body

Ref. Prod.
1514
1504
1512

Tipo de dispensador: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

590 050

Tipo de dispensador: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

590 050

Tipo de dispensador:
CombiPlum, MP2000, StandardPlum, MaxiPlum

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum, MaxiPlum

* produto para inserção em recipiente de plástico nos sistemas MP2000

590 050

Cuidar da pele depois do trabalho
A própria limpeza da pele e as lavagens frequentes das mãos
têm um efeito de grande desgaste sobre a pele. Por isso
poderá, com vantagem, utilizar um creme reconstituinte todos
os dias, depois do trabalho.

Também poderá utilizar um creme para tratamento da pele ao
longo do dia, se a sua pele estiver particularmente exposta no
seu trabalho diário.
Os problemas de pele são uma das causas mais frequentes
de faltas ao trabalho. Uma boa higiene das mãos é a melhor
prevenção.

Nessa altura do dia a sua pele terá a tranquilidade e sossego
de que necessita para repor o seu nível usual de humidade e
gordura, preparando-se para novo desgaste.

Cuidar da pele depois do trabalho
Handy Creme

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 100 ml
0,7 bag-in-box

Ref. Prod.
2461
2470

Creme reconstituinte para as mãos para o tratamento de peles
secas e sensíveis.
Sem perfume.
Aplicar em mãos limpas e secas.
Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

Handy Mild

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 100 ml
Saco de 0,5 l

Ref. Prod.
2531
2535

Creme reconstituinte para as mãos para tratamento
de peles normais e secas. Sem perfume. Aplicar em
mãos limpas e secas.

590 050

Tipo de dispensador: CombiPlum

Handy Plus

Plutect Care

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 50 ml
Bisnaga de 200 ml
Saco de 0,5 l
0,7 l bag-in-box

Ref. Prod.

Tamanho da
embalagem.
Bisnaga de 250 ml
1,0 l bag-in-box

Ref. Prod.

2902
2901
2935
2903

2965
2963

Creme reconstituinte levemente perfumado para tratamento da
pele. Para peles normais e secas.
Aplicar em mãos limpas e secas.

Tipo de dispensador: CombiPlum, MP2000, StandardPlum
Creme para cuidar da pele antes, durante e depois do
trabalho. Apoia e reconstitui a função natural de barreira
da pele. Aplicar em mãos limpas e secas.

Tipo de dispensador: MP2000, StandardPlum

590 050

Sistemas de dispensadores ﬂexíveis
A acessibilidade é a chave. E os nossos sistemas de dispensadores são a resposta. Os produtos para cuidar da pele
devem estar disponíveis nos locais onde são necessários. Os
nossos sistemas de dispensadores ﬂexíveis asseguram isso.
Podem ser fornecidos com espaço para um produto - ou até
três produtos.

Permite facilmente compor a seleção certa de produtos, exatamente de acordo com a sua necessidade. Todos os sistemas de dispensadores existem em tamanhos e conﬁgurações
diferentes.

Sistemas de dispensadores ﬂexíveis para a indústria
MP2000

Tipo
MP2000 módulo 1
MP2000 módulo 2

Ref. Prod.
4251
4252

Sistema de dispensadores ﬂexível, higiénico e ﬁável, com recipiente
sólido em policarbonato cinzento. Facilmente ajustável às necessidades
individuais de higiene das mãos do local de trabalho. O sistema existe
em 3 tamanhos, permitindo combinar diversos produtos no mesmo
dispensador. Os produtos para o sistema MP2000 são fornecidos em
embalagens ecológicas estanques com 0,7 l, 1,0 l ou bag-in-box de 1,4 l.

Módulo 1: Medidas: A: 300 x L: 130 x P: 110 mm
Módulo 2: Medidas: A: 300 x L: 230 x P 110 mm

StandardPlum

Tipo
Preto transparente

Ref. Prod.
4215

Solução dispensadora económica, ﬁável e higiénica com caixa
em ABS. Os produtos para o sistema MP2000 são fornecidos em
embalagens ecológicas estanques com 0,7 l, 1,0 l ou bag-in-box
de 1,4 l.
Medidas: A: 285 x L: 117 x P: 122 mm

MaxiPlum

Tipo
Translúcido
Transparente

Ref. Prod.
4221
4220

Sistema doseador económico, ﬁável e higiénico com caixa em
ABS. Os produtos para o sistema MaxiPlum são fornecidos em
embalagens ecológicas estanques bag-in-box de 4,2 l.

Medidas: A: 340 x L: 175 x P: 175 mm

CombiPlum
de bactérias durante a utilização e produzindo uma quantidade mínima de resíduos. O sistema é económico e fácil de
utilizar e de recarregar.

Sistema de dispensadores particularmente indicado para
locais com elevados requisitos em termos de higiene. Os
dispensadores, fáceis de limpar, são utilizados com préembalagens de garrafa ou saco, limitando assim a formação

Espuma
CombiPlum

Tipo
tampa branca 1,0 l

Ref. Prod.
4142

Solução eﬁciente, ecológica e higiénica em aço inoxidável. A solução ótima
para um sem número de ramos de atividade, especialmente atividades
com requisitos particularmente elevados em termos de higiene, tais como
hospitais, lares, etc. Equipado com alavanca de acionamento, fornecido
em 3 tamanhos diferentes para embalagens e sacos de 1,0 l.
Medidas:
1.0 l: A:300 x L:112 x P:115 mm

Suporte em
arame

Tipo
Ref. Prod.
Dispensador em arame
para embalagens de 0,5 l 4278

Solução eﬁciente, ecológica e higiénica em aço inoxidável. A
solução ótima para um sem número de ramos de atividade, especialmente atividades com requisitos particularmente elevados em
termos de higiene, tais como hospitais, lares, etc. Equipado com
alavanca de acionamento, fornecido em 3 tamanhos diferentes
para embalagens e sacos de 1,0 l.

Dispensador em arame
para embalagens de 1,0 l

4279
Medidas:
Dispensador em arame para embalagens de 0,5 l A: 190 x L 90 x P 165 mm
Dispensador em arame para embalagens de 1,0 l A: 240 x L 100 x P 165 mm.
A profundidade indicada inclui alavanca de braço (140 mm).

Plástico

Tipo
Ref. Prod.
0,5 l m. caixa branca
4282

1,0 l m. caixa branca
1,0 l m. caixa branca
e alavanca de braço
1,0 l m. caixa azul
1,0 l m. caixa azul
e alavanca de braço

Suporte para
frascos

Tipo
Suporte em arame

Solução eﬁciente, ecológica e higiénica em aço inoxidável.
Indicado para um sem número de ramos de atividade, tais como
escritórios, lares, cozinhas, WC. O dispensador é fácil de limpar,
permitindo a rápida substituição dos produtos. Pode ser fornecido com alavanca de braço e é adequado para todos os sacos
de 0,5l e 1,0 l.

4292
4294
4293
4295

Ref. Prod.
4192

Medidas:
Plástico 0,5 l:
Plástico 1,0 l:

A: 230 x L 102 x P 110 mm
A: 300 x L 112 x P 115 mm

Suporte prático em aço inoxidável para doseadores de 500 ml.
Pode ser pendurado na cabeceira da cama, na mesa-de-cabeceira, nos carrinhos de limpeza, etc.

CombiPlum Electronic
As superfícies lisas do dispensador torna-o particularmente
fácil de limpar e o indicador na frente do aparelho informa o
utilizador sempre que a bateria precisa de ser substituída.

Doseamento automático e acionamento mãos-livres otimiza
a higiene das mãos em áreas com requisitos particulares em
termos de higiene, cobrindo as necessidades de um sem
número de ramos de atividade, desde hospitais a empresas
do setor alimentar, WC públicos e escritórios.

CombiPlum
Electronic

Tipo
1,0 l branco com
caixa branca

Ref. Prod.
4302

Dispensador eletrónico que dispensa contacto, para sacos
CombiPlum de 1 l. Adequado para todos os ambientes de trabalho
com padrões de higiene particularmente elevados. O dispensador
é fornecido com caixa branca e 4 pilhas AA para aproximadamente
1 ano de utilização com lavagem frequente das mãos.
Medidas com caixa:

Suporte para
desinfeção

Tipo
Cinza antracite

Ref. Prod.
4305

Incluindo suporte
CombiPlum Electronic

A: 307 x L 140 x P 100 mm

Suporte móvel, especialmente indicado para os locais onde não é
possível ou desejável montar o dispensador. Todos os dispensadores do tipo CombiPlum podem ser montados diretamente no
suporte.

4308

Medidas: A: 141 x L 35 x P 25 cm

NB. O CombiPlum Electronic utiliza pilhas de lítio
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