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Washroom dispensers

Manuele dispensers voor sanitaire ruimtes & douches

BESCHRIJVING  
Unieke reeks gesloten, luchtdichte patroondispensers van 
1 en 2 liter. 

TOEPASSINGSGEBIED  
Voor gebruik in sanitaire ruimtes met RefreshTM 
schuimzepen en doucheproducten.

GEBRUIK  
Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop 
wordt een optimale en gecontroleerde dosis product 
afgeleverd. Lege patronen kunnen in een paar seconden 
worden vervangen.

Productinformatie 

DISPENSERS

Eigenschappen Voordelen

Levenslange garantie • Alle Deb Stoko® dispensers zijn vervaardigd uit duurzame kunststof 
componenten. Ze zijn uitvoerig getest voor intensief gebruik met het oog op het 
garanderen van kwaliteit en kostenefficiëntie op lange termijn.

Beschermd met BioCote® • BioCote® is een zilvergebaseerd antimicrobieel middel dat tijdens de productie 
wordt toegevoegd aan de kunststof componenten en de groei van een breed 
spectrum van bacteriën en schimmels remt. BioCote® slijt niet of kan niet 
worden afgewreven en is doeltreffend voor de levensduur van de dispenser.

Grote drukknoppen • Minimaliseert de kracht nodig om gemakkelijk gebruik met de hand of de 
elleboog mogelijk te maken; geschikt voor hygiënegevoelige omgevingen.

Vaste dosering • Levert de exact benodigde hoeveelheid af waardoor gebruik onder controle wordt 
gehouden en verspilling wordt voorkomen. 

Uniek afsluitmechanisme • Voorkomt onbevoegde toegang, diefstal en productcontaminatie.

Kijkvenster • Geeft niveau van product in patroon aan en helpt identificeren wanneer patroon 
moet worden vervangen.

Eenvoudige vervanging patronen • Leeg patroon kan in een paar seconden worden vervangen resulterend in een 
besparing van tijd en kosten voor onderhoud. 

Hygiënisch • Het ultrasoon gelaste patroon en het pompmechanisme voorkomen dat er 
tijdens het gebruik lucht binnendringt in het patroon waardoor het product niet 
kan worden gecontamineerd en zorgen er dus voor dat elke keer “vers” product 
wordt afgegeven.

Geen verspilling • De luchtdichte patronen vouwen samen tijdens het gebruik en garanderen 
optimale lediging zonder verspilling.



The world‘s leading away from home skin care company

MANUELE DISPENSERS SANITAIRE RUIMTES

Artikelcode Dispenser Inhoud 
patroon

Afmetingen (mm) Dosering Doseringen/
patroon

WRM1LDSMD Deb Stoko Washroom 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

WRM2LDPMD Deb Stoko Washroom 2 liter 290 H x 163 B x 115 D 0,7 ml 2858

WHB1LDS Deb Spender, weiß (blaues Logo) 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

CHR1LDS Deb Washroom - Chrome Strip 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

PROLCHROME Deb Washroom - Chrome Effect 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

TBL1LDS Deb Washroom - Transparent Blue 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

TWH1LDS
Deb Washroom – Translucent white &
chrome

1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

TBK1LDS
Deb Washroom – Translucent black &
chrome

1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

WHY1LDS ‘Now wash your hands' 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

MSS1LD Mr Soapy Soap 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 0,7 ml 1429

CHR1LDS PROLCHROMEWHB1LDS TBL1LDS TWH1LDS TBK1LDSWRM1LDSMD WRM2LDPMD MSS1LDSWHY1LDS

RHB1LDSMD RHB2LDPMD RSH2LDPMDRSH1LDSMD

RSH1LDSMD Refresh™ Luxury 3-in-1 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 1,0 ml 1000

RSH2LDPMD Refresh™ Luxury 3-in-1 2 liter 290 H x 163 B x 115 D 4,5 ml 444

RHB1LDSMD Refresh™ Hair & Body 1 liter 233 H x 130 B x 115 D 1,0 ml 1000

RHB2LDPMD Refresh™ Hair & Body 2 liter 290 H x 163 B x 115 D 4,5 ml 444

MANUELE DISPENSERS DOUCHES

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en 
geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. 
Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere 
bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de 
hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De 
afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. 
toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. 
Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen
™ = aangevraagde merkregistratie door Deb Group Ltd. of een van haar 
dochterondernemingen.
1-l- & 2-l-‘foam’ insert patentnummers: USA – 6,082,586:
Australia – 751305: Canada – 2,296,115: Europe – 0984715
 

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Postfach 10 05 51, 47705 Krefeld, Duitsland 

Contact Benelux
Telefoon
02 461 05 75 (België) / 013 456 19 15 (Nederland)
+49 2151 7380 1580 / Fax: +49 2151 7380 1502
info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com xx
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