
COSMOS
De innovatieve serie voor sanitaire benodigdheden

Kostenbesparing van 25 tot 35%
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ABS slagvaste kunststof
afsluitbaar en veilig
modern en stijlvol design
innovatie met echte meerwaarde
verschillende op elkaar afgestemde kleurvarianten mogelijk 
afneembare wandhouder voor flexibel gebruik
kostenbesparing van 25 tot 35%

De innovatieve COSMOS serie met Autocut handdoek-, 
toiletpapier- en zeepdispensers bieden veel meerwaarde uit één 
hand.

DRIEMAAL GOED
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VARIATIERIJK &
UNIEK

De COSMOS producten zijn een lust voor het 
oog. Kleurstelling en design zijn optimaal op elkaar 
afgestemd. Bovendien kunnen de dispensers 
in verschillende kleuren worden geleverd. Maak 
gebruik van de vele mogelijkheden en kies uw 
persoonlijke favoriet uit de volgende combinaties:

wit
zwart
zwart / wit
blauw / wit
zwart / zilver
eigen logo (op aanvraag)
meer kleuropties op aanvraag mogelijk
keuze in hout-, carbon-, of marmerdesign (op aanvraag)

EENVOUDIG
TE INSTALLEREN
Ook in gebruiksvriendelijkheid scoren de producten 
uit de COSMOS serie. Uitwisselen en installeren gaat 
dankzij de uitneembare wandhouder probleemloos en 
snel. Eenvoudig de wandhouder voormonteren door 
deze te boren of plakken, de dispenser ophangen en 
klaar!
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EEN COMBINATIE, 
DIE OVERTUIGT
Wat je ziet is meer dan de som der delen. Dit geldt 
ook en vooral voor het trio handdoek-, toiletpapier- en 
zeepdispenser uit de nieuwe COSMOS serie. Deze zijn 
speciaal afgestemd op de behoeften van klanten die in 
de eerste plaats op kwaliteit en optimale service letten. 
Ieder product uit de serie harmonieert qua vormgeving 
en functionaliteit met de andere producten. Zo krijgt 
u dispensers uit één hand. Willekeurig, onpraktische 
combinaties zijn dankzij de COSMOS serie verleden tijd!
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ALLES VOOR HET SANITAIR: 
DE COSMOS-SERIE
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DE VOORDELEN IN 
DETAIL
Alle elementen van de COSMOS serie delen de eerder 
genoemde, uitzonderlijk goed op elkaar afgestemde 
eigenschappen. Tegelijkertijd overtuigt ieder product 
met zijn eigen sterke punten.
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DISPENSERS OP MAAT
Alle drie dispensers combineren optimaal stijlvolle 
vormgeving, rendement en ruimtebesparend volume. Per 
product hebben ze de volgende afmetingen:

Handdoekroldispenser
430 mm x 325 mm x 220 mm

Toiletpapierdispenser
325 mm x 155 mm x 175 mm

Zeepdispensers
240 mm x 105 mm x 120 mm
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DE AUTOCUT 
HANDDOEKROLDISPENSER

WERELDWIJD UNIEK
De Autocut handdoekroldispenser verenigt alle eerder 
genoemde functies in één product. Dat maakt hem uniek in 
zijn hygiëneoplossingen en flexibel en efficiënt in gebruik. De 
dispenser zal een kostenbesparing zijn in uw hygiëneplanning.
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COMFORTABEL IN
GEBRUIK
De COSMOS Autocut handdoekroldispenser verenigt design met 
optimale gebruiksvriendelijkheid. Een push-hendel met slipkoppeling 
voorkomt bij blokkeren schade aan het product. De snijcassette 
is makkelijk en snel door een kliksysteem te verwisselen. Het 
slot onderaan de dispenser staat borg voor een uitstekende 
toegankelijkheid. En de in veel unieke versies beschikbare adapter in 
de dispenser is zijn geld meer dan waard.

Met handdoekrollen tot 200m lengte TAD en dankzij de automatische 
restrolfunctie is bovendien een lange bedrijfsduur gegarandeerd. 
Bovendien scharniert de deksel bij het openen naar boven en blijft 
open staan. Door de rolopname aan één zijde is navullen een fluitje 
van een cent. Dankzij de automatische indicatie weet u onmiddellijk 
wanneer de dispenser moet worden bijgevuld. Zo wordt bijvullen een 
feest.

Produced by 
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DE TOILETPAPIER- 
DISPENSER

FLEXIBEL IN GEBRUIK
Of het nu gaat om kokerloos tweelaags 106 meter, 140 meter of 
drielaags 90 meter toiletpapier, de dispenser uit de COSMOS serie 
is variabel inzetbaar en gebruiksvriendelijk. Daarnaast overtuigt hij 
met uitgekiende functies. De rollen die in gebruik zijn, zijn altijd 
tot aan het eind zichtbaar, reserverollen komen er automatisch 
achteraan. De lege stift blijft achter in de dispenser en kan er pas 
na het openen worden uitgehaald. Dit voorkomt afval en zorgt 
voor minder naloop. Bovendien zorgt de remfunctie voor een laag 
verbruik, wat een kostenbesparing met zich meebrengt van 25 tot 
35%.
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DE ZEEPDISPENSER

Zoals alle producten uit de COMOS serie combineert ook de 
zeep- dispenser uit de COSMOS serie stijlvolle vormgeving, 
hoog rendement en ruimtebesparend volume.

Naast de al genoemde voordelen beschikt de zeepdispenser 
over ruimte voor patronen met foampomp met een inhoud van 
1.000 ml, goed voor 2500 doseringen.
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PASSEND IN 
ELKE OMGEVING
Of ze nu in scholen, openbare toiletten, restaurants, hotels 
of zelfs thuis hangen: de variatie in decors en de kwalitatieve 
afwerking van alle drie dispensers uit de Cosmos serie zorgen 
voor een universele toepasbaarheid en ondersteunen de 
beleving van uw pand en elke omgeving.

Het gebruik van materialen als robuuste ABS slagvaste 
kunststof waarborgt bovendien een lange levensduur.
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Innovatief, flexibel en servicegericht, deze eigenschappen 
onderscheiden Totaalhygiëne Harry Luders jarenlang. Dankzij meer 
dan 24 jaar ervaring op hygiënegebied weten wij als geen ander hoe 
we meerwaarde en besparing kunnen creëren voor onze klanten. Met 
altijd oog voor de nieuwste ontwikkelingen en uitsluitend gebruik van 
kwaliteitsproducten uit Duitsland kunt u bij ons terecht voor:

TOPKWALITEIT
MADE IN GERMANY

handdoekroldispensers
handdoekpapier
doseerdispensers
afvalbakken
toiletpapier dispensers
toiletpapier 
toiletborstels
luchtverfrissers

We informeren u graag vrijblijvend over deze (en andere) productseries van 
HL SYSTEM. Neem gerust contact met ons op!

U WILT MEER
WETEN?
Bezoek onze website of neem contact met ons op.
Wij staan voor u klaar.

Totaalhygiëne Harry Luders - 1e energieweg 14f - 9301 LK - Roden


Tel. +31 (0)50 50207 20
Mob. +31 (0)6 5532 1332

info@harryluders.nl
www.harryluders.nl

DISTRIBUTEUR NEDERLAND HL SYSTEM


