
HUIDVERZORGING EN HANDHYGIËNE
DISPENSERSYSTEMEN

BESCHERMING • REINIGING • VERZORGING



Americol produceert en distribueert een uitgebreid 
productassortiment voor optimale bescherming, reiniging en 
verzorging van de handen 

Huidverzorging in commerciële en professionele omgevingen vereist niet alleen 
topkwaliteit crèmes, lotions en zeep. Ook hygiëne en efficiëntie is van groot belang. 
Daarom heeft Americol de PRO-1000 en PRO-2000 dispensersystemen met gesloten 
cartridges ontwikkeld. 

De dispensersystemen zijn geschikt voor alle Americol handverzorgingsproducten en zijn 
uiterst compact en gebruiksvriendelijk uitgevoerd. De opvouwbare cartridges worden 
volledig geleegd, waardoor afval wordt geminimaliseerd. Voor optimale hygiëne is op iedere 
cartridge een pomp gemonteerd. Hiermee zijn de gesloten cartridges direct gebruiksklaar en 
is het dispensersysteem uiterst gebruiksvriendelijk.

Door het transparante venster van het dispensersysteem is de hoeveelheid product in de 
cartridge direct zichtbaar. Hiermee wordt voorkomen dat de cartridge onverwacht leeg is.

 y Eenvoudige montage - direct gebruiksklaar
 y Gebruiksvriendelijk, robuust en compact design
 y Gesloten cartridges met gemonteerde pomp voor optimale hygiëne
 y Duurzaam concept met opvouwbare cartridges
 y Zichtbare inhoud door venster in dispensersysteem
 y Afsluitbare dispensersystemen 
 y Zuinig in gebruik  

BESPARINGEN & VOORDELEN

De dispensersystemen met gesloten cartridges garanderen een juiste dosering zodat de 
juiste hoeveelheid product wordt vrijgegeven en de gebruikskosten worden verlaagd.  

 y Vermindert de hoeveelheid product verspilling
 y Levert aanzienlijke kostenbesparing in gebruik
 y Verbetert de huidhygiëne 



PRO-1000 DISPENSERSYSTEEM 

Gesloten cartridges voor huidbescherming en huidverzorging
1 liter cartridge = 1.000 doseringen x 1 ml

PUMP-PACK 

Gallonfles met gemonteerde pomp voor handreiniging en handverzorging
3,8 liter gallonfles = 1,000 doseringen x 3,8 ml

PRO-2000 DISPENSERSYSTEEM 

Gesloten cartridges voor handreiniging en handverzorging 
2 liter cartridge = 1.000 doseringen x 2 ml

HUIDVERZORGING HYGIËNE STATION

Americol levert hygiëne stations met kant-en-klaar gemonteerde 
dispensers voor huidbescherming, handreiniging en huidverzorging.

De huidverzorging hygiëne stations zijn geschikt voor gebruik in 
industriële werkplaatsen, institutionele wasruimtes en faciliteiten. 
Bevordert de naleving van het huidverzorgingsprogramma.
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