
LAVELA INDUSTRY
De universele oplossing voor gebruik in de industrie

Kostenbesparing van 25 tot 30%
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met grofreiniger patroon te gebruiken
gaat aanzienlijk langer mee dankzij patroon incl. doseerpomp van 2000ml 
gemakkelijk te installeren
innovatief
met name geschikt voor gebruik in een industriële omgeving
310mm(H) x 120mm(B) x 125mm(D)
kostenbesparing van 25 tot 35%

De stijlvol vormgegeven, gemakkelijk te vervangen LAVELA 
zeepdispenser biedt een ongekende veelzijdigheid op het 
gebied van handhygiëne.

PRAKTISCH &
ROYAAL
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PERFECT VOOR GEBRUIK 
IN DE INDUSTRIE
Erg vieze handen? Olievlekken? vet, verf of inkt op je vingers? 
Vanaf nu is dat allemaal geen probleem meer, dankzij de 
innovatieve LAVELA INDUSTRY: De perfecte zeepdispenser met 
2000ml patronen voor een hogere hygiënestandaard in iedere 
industriebranche.

ROYAAL ALS GEEN 
ANDER
Dankzij de patronen van 2000ml grofreiningers of 1000ml lotions/
spray is de inhoud van de LAVELA INDUSTRY twee keer zo groot 
dan bij traditionele dispensers. En daarmee voldoet hij aan de 
behoeften van iedere industriebranche. Dankzij de doseerpomp 
krijg je altijd precies de juiste hoeveelheid. Is de patroon leeg, 
dan kan deze gewoon vervangen worden inclusief de pomp door 
een nieuw patroon. Makkelijk, flexibel en hygiënisch!
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INSTALLEREN IN EEN 
HANDOMDRAAI
Ook op het gebied van gebruiksvriendelijkheid scoort de LAVELA 
dispenser. Geen omslachtig navullen meer, vervanging en montage 
zijn dankzij het modulesysteem in een handomdraai gepiept. Een 
wandhouderdispenser met bedieningsgedeelte, sluiting en sleutel 
completeren het uitgekiende concept.

Klik de dispenser los 
en haal de patroon 

eruit...

...plaats de nieuwe 
patroon...

...en de LAVELA 
INDUSTRY dispenser 

is weer klaar voor 
gebruik!
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PASSEND IN
ELKE OMGEVING
In industriehallen, werkplaatsen of schildersbedrijven: de 
LAVELA INDUSTRY dispenser is de perfecte oplossing voor 
al die plekken waar men het belangrijk vindt dat je goed je 
handen schoonmaakt en verzorgd.



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


