
ARMHENDELDISPENSER 
UNIVERSEEL

De universele oplossing voor uw hygiënebehoeften

m
ei

 2
01

4



2



3

500ml en 1000ml inhoud
geschikt voor alle gebruikelijke modellen flacons 
flexibele doseerhoeveelheden
gemakkelijke installatie
afneembaar lekbakje
vervangbare doseerpomp
afmetingen: 350mm (H) x 105mm (B) x 222mm (D) 
ook verkrijgbaar in RVS look

De ARMHENDELDISPENSER UNIVERSEEL is optimaal 
afgestemd op de hygiënebehoeften van de meest 
uiteenlopende branches

PRAKTISCH &
ROYAAL
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VULLEN NAAR WENS
Bij de ARMHENDELDISPENSER UNIVERSEEL zegt de naam
alles: of je nu flacons met een inhoud van 500 of 1.000 ml 
gebruikt, hij is voor alle gebruikelijke modellen universeel 
inzetbaar.
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OPTIMALE BEDIENING

De dispenser kan individueel op uw behoeften en uw 
hygiëneomgeving worden aangepast. Wandhouder en lekbakje 
zijn uitneembaar, de kop van de pomp kunt u probleemloos 
openklappen. Zo vervangt u heel simpel de pomp zonder de 
dispenser van de muur te halen.

À propos simpel: sluitplaat en sleutel garanderen een 
probleemloze montage (boren of plakken). En dankzij 
drie verschillende doseerinstellingen kunt u de gewenste 
doseerhoeveelheden heel flexibel definiëren.
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FLEXIBELE OPTIES

Dispenser met 
wandhouder, 
eenvoudige 

montage

De bovenklep kan 
open om de pomp 
uit te nemen of de 
doseerhoeveelheid 

in te stellen

Dispenser 
met sluitplaat, 

afsluitbaar

Inzetten van de 
1000ml flacon

Inlegplaat voor de 
500ml flacon

Inzetten van de 500 
ml flacon

Klaar voor gebruik
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PASSEND IN
ELKE OMGEVING
In ziekenhuizen, op verpleegafdelingen, in dokterspraktijken 
of keukens: de gemakkelijke installatie, de veelzijdige 
toepasbaarheid en de hoge productkwaliteit zorgen ervoor 
dat de ARMHENDELDISPENSER universeel inzetbaar is 
overal waar ontsmettingsmiddelen nodig zijn.



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


