Produktoversigt

Sund hud
sat i system

Sund hud er en god investering
Hos Plum tager vi hændernes parti. Vi ved,
at de kræver beskyttelse og helst ikke ﬁnder
sig i skrappe håndrensemidler. De ønsker sig
en efterbehandling, så huden altid er blød og
smidig. Før, under og efter arbejdet. Derfor er
alle vores produkter udviklet med ét sigte – at
skabe bedst mulig håndhygiejne. De beskytter,
rengør og plejer. Mildt, men effektivt.
Et resultat vi bl.a. har sikret gennem mange
års samarbejde med hudlæger, sikkerhedsorganisationer og rådgivende instanser. Dertil
kommer, at vi i mere end 40 år har hjulpet
virksomheder og institutioner med at optimere
håndhygiejnen.
Miljørigtige produkter
Vi lægger stor vægt på, at alle vores produkter
og emballager er et miljømæssigt godt valg. Vi
er miljøcertiﬁceret efter ISO 14001 og kan med
vores svanemærkede produkter give dig mulighed for at være ekstra miljøbevidst i dine valg.

Dokumentation
På alle vores produkter kan du rekvirere et
datablad i henhold til EU kosmetikbekendtgørelsen. Vi har desuden testet en del af vores
sæber og cremer, så vi kan dokumentere deres
mildhed. Datablade og dokumentation kan rekvireres på forespørgsel. Vores kvalitetssystem
bygger på ISO 22716 og ISO 9001 og er din
garanti for, at du altid får samme gode produkt.
Sund hud sat i system
Optimal håndhygiejne består af 3 trin – hudpleje
før arbejde, hudrengøring og hudpleje efter
arbejde. Brug produktguiden på næste side til
at få et ﬁngerpeg om, hvilke produkter, der kan
hjælpe dig. Guiden rummer de overordnede
arbejdsområder industri, levnedsmiddel og
sundhed. Er du i tvivl om, hvilket område du
hører under, så kontakt os gerne for individuel
vejledning.

Levnedsmiddel

Industri

Sund hud sat i system
Hudpleje før
arbejde

Hudrengøring

Hudbelastning
Meget kraftig værksteds- og industrisnavs fra f.eks. olie,
sod, bremsestøv

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Plulux
Profi

Meget kraftig værksteds- og industrisnavs fra
ikke-vandbaserede metalbearbejdningsolier

Plutect Olio

Premium
Plulux
Profi

Kraftig og lettere værksteds- og industritilsmudsninger

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Super Plum

Lettere industritilsmudsninger fra støv, pap, trykfarve og
vandbaserede stoffer

Plutect Dual
Plutect Care

Premium
Super Plum
Plum No. 14
Plum Soft
Fresh
Nature

Vedvarende arbejde i fugtige miljøer og med vandige
stoffer som f.eks. cement, rengøringsmidler, kemikalier
og syrer

Plutect Aqua

Plum No. 14
Plum Soft
Fresh
Nature

Arbejde med klæbrige tilsmudsninger som f.eks. lak, lim,
epoxy, tryk- og kopifarve

Plutect Olio

Plulac

Arbejde med tjære, beg, harpiks og flerkomponentklæbere

Plutect Olio

Plulac

Udendørsarbejde ved kulde, kraftig blæst og ved arbejde
i frysehuse, til søs, på boreplatforme m.m.

Plutect Frost

Udendørs arbejde, hvor huden udsættes for sollys.

Sun Cream

Ferskvarehåndtering

Plutect Aqua
Handy Mild

Nature
Mild

Håndtering af fødevarer med særlige hygiejnekrav

Plutect Aqua
Handy Mild

Hånddesinfektion
85%

Vedvarende arbejde med fødevarer i vand eller fugtige
miljøer

Plutect Aqua
Handy Mild

Nature
Mild

Håndtering af fødevarer i forbindelse med produktion

Plutect Dual
Handy Mild

Disinfector 70%, gel
Nature
Mild

Let eller minimal tilsmudsning

Plutect Dual
Handy Mild

Nature
Mild

Almindelig og hyppig håndvask i forbindelse med
patientpleje

Nature
Mild

Særlig hyppig håndvask i forbindelse med patientpleje

Nature
Mild

Hyppig håndvask af tør og irriteret hud

Sundhedssektor

Desinfektion

Hånddesinfektion i hjemmeplejen, på plejehjem, klinikker
o.lign.
Almindelig daglig håndvask
Hår- og kropsvask

Handy Creme
Handy Plus
Plutect Care

Handy Mild
Handy Plus

Mild
Hånddesinfektion 85%
Hånddesinfektion
85%, gel

Hånddesinfektion i forbindelse med patientpleje på sygehuse
Kirurgisk hånddesinfektion

Hudpleje efter
arbejde

Handy Mild

Hånddesinfektion 85%
+ 0,5% klorhexidin
Hånddesinfektion 85%
Hånddesinfektion
85%, gel

Nature
Mild
Nature Hair & Body
Nature Shampoo

Handy Mild

Hudpleje før arbejde
Samtidig letter du rengøringen af huden efter arbejdet.
Cremen skal være tilpasset dine arbejdsopgaver.

Ved at bruge en hudplejecreme før og under arbejde
forebygger du udtørring af huden og reducerer dermed
risikoen for, at skadestofferne trænger dybt ind i huden.

Hudplejecremer før arbejde
Plutect Aqua

Forpakningsstr.
100 ml tube
0,7 l bag-in-box

Varenr.
2231
2204

Hudplejecreme til før og under arbejde med vand og vandbaserede stoffer. Uden parfume.
Anvendes på rene og tørre hænder.

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Plutect Olio

Forpakningsstr.
100 ml tube
0,7 l bag-in-box

Varenr.
2331
2304

Hudplejecreme til før og under arbejde med olie, støv og ikkevandbaserede stoffer. Uden parfume.
Anvendes på rene og tørre hænder.

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Plutect Dual

Forpakningsstr.
100 ml tube
0,7 l bag-in-box

Varenr.
2541
2503

Hudplejecreme til før og under arbejde med skiftende
arbejdsprocesser, der involverer både vandbaserede
og ikke-vandbaserede stoffer. Uden parfume.
Anvendes på rene og tørre hænder.

590 050

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Plutect Frost

Forpakningsstr.
100 ml tube

Varenr.
2811

Specialudviklet hudplejecreme til huden ved arbejde under meget
lave temperaturer.
Specielt velegnet til udendørsarbejde ved kulde, kraftig blæst og
ved arbejde i frysehuse, til søs, på boreplatforme m.m.

Sun Cream
SPF 15&30

Forpakningsstr.
SPF 15 200 ml tube
SPF 30 200 ml tube

Varenr.
3002
3022

Uparfumeret solcreme med faktor 15 og 30.
Beskytter mod solens UVA og UVB stråler.
Genopbygger hudens naturlige barriere funktion.

590 050

Desinfektion
Når risikoen for overførsel af bakterier og virus skal mindskes
er en alkoholbaseret hånddesinfektion dokumenteret effektiv.
Hånddesinfektionsmidlet skal opfylde den europæiske
standard EN 1500 og til kirurgisk hånddesinfektion være tilsat
klorhexidin.

I brancher med øget risiko for smitteoverførsel og
fødevarebårne infektioner stilles der særligt høje krav til
håndhygiejnen. Hænderne er vores største smittekilde og
hyppig håndvask og hånddesinfektion er et uundgåeligt
krav for ansatte i sundhedssektoren og i store dele af
levnedsmiddelbranchen.

Desinfektion
Disinfector
70 %, gel

Forpakningsstr.
120 ml ﬂaske
1,0 l pose
1,0 l bag-in-box

Varenr.
3728
3736
3120

Desinfektionsgel med genindfedtende effekt.
Til fjernelse af bakterier på hænderne i fødevareindustrier og
andre steder, hvor der kræves en høj hygiejnestandard. Godkendt
i henhold til europæisk standard pr. EN 12054 og EN 1500.
Dispensertype: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Hånddesinfektion
85%, gel

Hånddesinfektion
85%

Hånddesinfektion
85% + 0,5%
klorhexidin

Forpakningsstr.
75 ml
120 ml ﬂaske
150 ml ﬂaske
250 ml ﬂaske
600 ml pumpeﬂaske
1,0 l pose
1,0 l ﬂaske

Varenr.
3952
3959
3962
3953
3951
3955
3957

Desinfektionsgel med genindfedtende effekt.
Til effektiv fjernelse af bakterier og vira fra hænderne i
forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i henhold til
europæisk standard pr. EN 12054 og EN 1500.

Forpakningsstr.
75 ml
120 ml ﬂaske
250 ml ﬂaske
600 ml pumpeﬂaske
1,0 l pose
1,0 l ﬂaske

Varenr.
3859
3851
3853
3852
3855
3857

Flydende ethanolbaseret desinfektionsmiddel med genindfedtende
effekt. Til almindelig hånddesinfektion. Fjerner effektivt bakterier og
vira fra hænderne i forbindelse med patientpleje på hospitaler. Godkendt i henhold til europæisk standard pr. EN 12054 og EN 1500.

Forpakningsstr.
600 ml pumpeﬂaske
1,0 l pose
1,0 l ﬂaske

Varenr.
3932
3866
3867

Flydende ethanolbaseret desinfektionsmiddel med genindfedtende effekt. Tilsat klorhexidin. Til kirurgisk hånddesinfektion og
-vask. Godkendt i henhold til europæisk standard pr. EN 12054,
EN 12971 og EN 1500.

Dispensertype: CombiPlum

Dispensertype: CombiPlum

Dispensertype: CombiPlum

* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse
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Hudrengøring
Det er vigtigt, at huden bliver helt ren – hver dag. Du
skal derfor rengøre den med milde, men effektive midler.

Sæber til den almindelige vask af huden og et tilpasset
håndrensemiddel til den grovere tilsmudsning.

Håndrens / Plum Wipes
Super Plum

Forpakningsstr.
250 ml tube
1,0 l dåse
1,4 l bag-in-box
3,0 l dåse

Varenr.
1015
1042
1018
1043

Mild håndrens i pastaform, baseret på vegetabilske olier og uden
opløsningsmidler. Fjerner effektivt men skånsomt olie, oliesnavs,
trykfarver samt andet almindeligt snavs.
Anvendes på våde hænder.
Dispensertype: MP2000, StandardPlum, Plumat no. 9

Plulux

Forpakningsstr.
250 ml tube
1,0 l dåse
1,4 l bag-in-box

Varenr.
0715
0742
0718

Kraftigt virkende håndrens i pastaform. Fjerner effektivt men
skånsomt fastsiddende og klæbrige tilsmudsninger som f.eks.
diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metal- og cementstøv.
Anvendes på våde hænder.
Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Premium

Forpakningsstr.
250 ml tube
1,4 l bag-in-box

Varenr.
0615
0618

Mild men kraftigt virkende håndrens uden opløsningsmidler. Indeholder slibemiddel af naturligt majskolbegranulat. Fjerner kraftige
og klæbrige olietilsmudsninger som f.eks. dieselolie, sodblandet
olie, bremseolie samt træbeskyttelse og maling.
Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Proﬁ

Forpakningsstr.
250 ml tube
1,4 l bag-in-box
5,0 l dunk

Varenr.
0915
0918
0903

Supereffektiv håndrens i pastaform. Fjerner selv det kraftigste
snavs såsom diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metalstøv
og andet klæbrigt blandingssnavs. Anvendes på våde hænder.

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Plulac

Forpakningsstr.
250 ml tube
1,4 l bag-in-box

Varenr.
0815
0818

Specialhåndrens i pastaform. Er specielt udviklet til fjernelse af
lakker, harpiks, lim og andre klæbrige tilsmudsninger. Anvendes
på våde hænder.

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Plum Wipes

Forpakningsstr.
50 stk. box
150 stk. spand

Varenr.
5330
5331

Heavy-Duty
Renseserviet som effektivt men skånsomt fjerner olie, dieselolie,
fedt, maling, lim og andet kraftigt snavs, hvor der ikke er vand til
stede. Den bløde renseserviet med skrubbeeffekt er tilsat en effektiv rensevæske med genindfedtende effekt.

200 stk. spand

5332

All-Purpose
Renseserviet med et bredt anvendelsesområde. Fjerner effektivt
men skånsomt lettere tilsmudsninger som f.eks. olie og andet
almindeligt snavs. Med genindfedtende effekt.

50 stk. box
150 stk. spand

1251
1252

Hand&Tool
Renseserviet der effektivt, men skånsomt, fjerner olie, fedt, voks og
andet kratigt snavs fra hænder, værktøj, ledninger og andre overﬂader. Uden opløsningsmiddel, farve og parfume.

Vægholder 50 stk.
vægholder 150/200 stk.

5340
5342

Vægholdere til praktisk montering af PlumWipes.

Cremesæber
Foam
Sensitive

Forpakningsstr.
0,8 l pose

Varenr.
1308

En ekstra mild, uparfumeret og svanemærket skumsæbe,
der giver et blødt og behageligt skum.
590 050

Dispenser type: CombiPlum Foam

Foam Luxury

Forpakningsstr.
0,8 l pose

Varenr.
1338

En mild og svanemærket skumsæbe med parfume, der
giver et blødt og behageligt skum.
590 050

Dispenser type: CombiPlum Foam

Plum No. 14

Forpakningsstr.
1,4 l bag-in-box
5,0 l dunk

Varenr.
1413
1403

Parfumeret luksussæbe til almindelig daglig håndvask på
toiletter, kontorer og i produktionen.
Indeholder ingen konserveringsmidler.

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Nature

Mild

Fresh

Nature
Hair & Body

3in1
Hair & Body

Mild og hudvenlig svanemærket cremesæbe uden
farve og parfume. Til normal og hyppig håndvask,
hvor du vil tage særligt hensyn til huden og miljøet.

Forpakningsstr.
500 ml pumpeﬂaske
0,5 l pose
1,0 l pose
1,0 l ﬂaske
1,4 l bag-in-box

Varenr.

Forpakningsstr.
600 ml pumpeﬂaske
1,0 l pose
1,4 l bag-in-box
5,0 l dunk
0,45 l pose Quadrant
1,0 l ﬂaske

Varenr.
1661
1666
1667
1669
1668
1677

Ekstra mild og meget hudvenlig svanemærket cremesæbe. Uden farve og parfume. Speciel velegnet til den
meget hyppige håndvask i forbindelse med f.eks. patientpleje, rengøring og lignende. En håndsæbe hvor du kan
tage hensyn til både huden og miljøet.

Forpakningsstr.
500 ml pumpeﬂaske
0,5 l pose
1,0 l pose
1,4 l bag-in-box
0,45 l pose Quadrant

Varenr.
1634
1635
1636
1637
1639

Svanemærket mild og hudvenlig cremesæbe med en
behagelig frisk duft. Til almindelig daglig håndvask.

Forpakningsstr.
500 ml pumpeﬂaske
1,0 l pose
1,4 l pose u/box*
1,4 l bag-in-box
5,0 l dunk

Varenr.
1733
1736
1738
1737
1734

Mild og hudvenlig svanemærket shampoo til hår og bad.
Til brug der, hvor du vil tage særligt hensyn til huden og
miljøet. Er let parfumeret men uden farve.

Forpakningsstr.
400 ml
1,4 l bag-in-box

Varenr.
1514
1504

God skummende og moderne sæbe, som kombinerer en kropssæbe, hårshampoo og balsam i ét produkt. Det intensive skum
gør hud og hår blødt og glat og har samtidigt en antistatisk virkning på håret. Let parfumeret.

1788
1785
1786
1787
1795

Dispensertype: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

590 050

Dispensertype: CombiPlum, MP2000, StandardPlum, Quadrant

590 050

Dispensertype: CombiPlum, MP2000, StandardPlum, Quadrant

590 050

Dispensertype: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

* produkt til plast-indsats i MP2000 systemerne

590 050

Hudpleje efter arbejde
Hudrengøring og hyppig håndvask er i sig selv belastende for
huden. Derfor kan du med fordel bruge en genopbyggende
hudplejecreme hver dag efter arbejde.
På det tidspunkt har din hud fred og ro til at genoprette sin
naturlige fugt- og fedtbalance og blive klar til nye påvirkninger.

En hudplejecreme kan også anvendes i løbet af arbejdsdagen,
hvis huden er hårdt belastet af det daglige arbejde.
Hudproblemer er en af de hyppigste årsager til
arbejdsbetinget sygefravær. God håndhygiejne er den bedste
forebyggelse.

Hudplejecremer efter arbejde
Handy Creme

Forpakningsstr.
100 ml tube
0,7 l bag-in-box

Varenr.
2461
2470

Genopbyggende hudplejecreme til pleje af tør og sart hud.
Uden parfume.
Anvendes på rene og tørre hænder.

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Handy Mild

Forpakningsstr.
100 ml tube
0,5 l pose

Varenr.
2531
2535

Genopbyggende hudplejecreme til pleje af normal og
tør hud. Uden parfume.
Anvendes på rene og tørre hænder.

590 050

Dispensertype: CombiPlum

Handy Plus

Forpakningsstr.
50 ml tube
200 ml tube
0,5 l pose
0,7 l bag-in-box

Varenr.
2902
2901
2935
2903

Let parfumeret genopbyggende hudplejecreme.
Til pleje af normal og tør hud.
Anvendes på rene og tørre hænder.

Dispensertype: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Plutect Care

Forpakningsstr.
250 ml Tube
1,0 L bag-in-box

Varenr.
2965
2963

Hudplejecreme til før, under og efter arbejde. Understøtter
og genopbygger hudens naturlige barrierefunktion.
Anvendes på rene og tørre hænder.

590 050

Dispensertype: MP2000, StandardPlum

Locobase®
Fedtcreme

Forpakningsstr.
100 g tube

Varenr.
3968

Special produkt til problemhud. Fed hudplejecreme 70 % til
genopbygning af tør og irriteret hud. Gendanner hudens beskyttende lag og tør og irriteret hud bliver blød og smidig igen.

Locobase®
Repair

Forpakningsstr.
50 g tube

Varenr.
3972

Specialcreme til særlig tør hud og indeholder specielle fedtstoffer som naturligt indgår i hudbarrieren. Disse fedtstoffer trænger
længere ind i huden, hvor de fremskynder hudens egen reparationsproces og samtidig giver huden en langvarig beskyttelse
mod udtørring. Uden konserveringsmidler, farve og parfume.
Anvendes på rene og tørre hænder.

Fleksible dispensersystemer
Tilgængelighed er nøglen. Og vores dispensersystemer er
svaret. Hudplejeprodukterne skal være til rådighed, hvor der
er brug for dem. Det sikrer vores ﬂeksible dispensersystemer. De kan leveres med plads til et produkt – eller op til tre.

Det gør det let at sammensætte det rigtige produktvalg efter
netop dine behov. Alle dispensersystemerne ﬁndes i forskellige størrelser og udformninger.

Fleksible dispensersystemer til industrien
MP2000

Type
MP2000 modul 1
MP2000 modul 2

Varenr.
4251
4252

Fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispensersystem med en solid
røgfarvet polycarbonat kappe. Kan let tilpasses arbejdspladsens
individuelle behov for håndhygiejne. Systemet fås i 3 forskellige
størrelser der giver dig mulighed for at kombinere ﬂere produkter
i samme dispenser. Produkterne til MP2000 systemet leveres i
miljørigtige, lufttætte 0,7 l, 1,0 l eller 1,4 l bag-in-box.
Modul 1: Mål: H: 300 x B: 130 x D: 110 mm
Modul 2: Mål: H: 300 x B: 230 x D 110 mm

StandardPlum

Type
Sort transparent

Varenr.
4215

Økonomisk, driftsikker og hygiejnisk dispenserløsning med kappe
i ABS. Produkterne til StandardPlum dispenseren leveres i miljørigtige, lufttætte 0,7 l, 1,0 l eller 1,4 l bag-in-box forpakninger.

Mål: H: 285 x B: 117 x D: 122 mm

CombiPlum
begrænser bakterievækst under brug og giver en minimal
affaldsmængde. Systemet er økonomisk i brug og enkelt at
betjene og genopfylde.

Et dispensersystem, som er særligt velegnet til steder med
høje hygiejnekrav. Dispenserne er rengøringsvenlige og
anvendes med lufttætte ﬂaske- og poseforpakninger, der

CombiPlum
Foam

Type
0,8 l hvid

Varenr.
4142

Dispenserløsning til vores svanemærkede skumsæber: Foam Luxury og Foam sensitive i 0,8 l forpakning. Dispenser der er enkel
at betjene og doserer en mild og hudvenlig skumsæbe.

Mål: H: 300 X B: 112 x D: 115 mm

Quadrant

Type
450 ml blank hvid

Varenr.
4158

Smart, hygiejnisk og praktisk lille sæbedispenser til håndsæbe.
Produktern e er pakket i lufttætte poser, så bakterievækst undgås.

Mål: H: 130 X B: 130 x D: 70 mm

CombiPlum
Easy

Type
0,5 l stål m. hvid arm

Varenr.
4285

1,0 l stål m. hvid arm

4283

Økonomisk og driftsikker dispenser i rustrfrit stål med 14 cm arm i
hvid plast. Dispenseren er produceret både til sæbe, håndcremer
og desinfektionsprodukter i 1,0 l poseforpakninger.
Dispenseren er nem at montere, betjene, rengøre og genopfylde.

Mål:
0,5 l stål:
1,0 l stål:

Tråddispenser

Type
0,5 l tråddispenser

Varenr.
4278

1,0 l tråddispenser

4279

H: 195 X B: 100 x D: 180 mm
H: 245 X B: 100 x D: 180 mm

Effektiv, miljørigtig og hygiejnisk dispenserløsning i rustfri stål. Den
optimale løsning til et utal af brancher og især der, hvor der stilles
ekstra høje krav til hygiejnen såsom på hospitaler, plejehjem m.v.
Er udstyret med albuebetjening, som kan fås i 3 forskellige længder og passer til både 1,0 l ﬂasker og poser.

Mål:
0,5 l tråddispenser:
H: 190 x B: 90 x D: 165 mm
1,0 l tråddispenser:
H: 240 x B: 100 x D: 165 mm
Dybden er angivet inkl. albuebetjening (140 mm).

Plast

Type
0,5 l m. hvid kappe

1,0 l m. hvid kappe
1,0 l m. hvid kappe og
albuebetjening
1,0 l m. blå kappe
1,0 l m. blå kappe og
albuebetjening

Varenr.
4282

Effektiv, miljørigtig og hygiejnisk dispenserløsning i plast. Velegnet
til et utal af brancher som f. eks. offentlige kontorer, plejehjem,
køkkener, toiletter m.v. Dispenseren er nem at rengøre og produkterne hurtige at skifte. Kan leveres med og uden albuebetjening
og passer til alle 0,5 l og 1,0 l poser.

4292
4294
4293
4295

Mål:
0,5 l plast:
1,0 l plast:

H: 230 x B: 102 x D: 110 mm
H: 300 x B: 112 x D: 115 mm

CombiPlum Electronic
Automatisk dosering og håndfri betjening optimerer håndhygiejnen på områder med særligt store hygiejnekrav og dækker behovet hos et utal af brancher fra hospitaler og fødevarevirksomheder til offentlige toiletter og kontorer.

CombiPlum
Electronic

Type
1,0 l hvid med kappe

Varenr.
4302

Dispenserens glatte overﬂader gør den ekstra rengøringsvenlig og indikatoren på fronten af dispenseren fortæller brugeren
når det er tid til batteriskift.

Elektronisk berøringsfri dispenser til 1,0 l CombiPlum poser.
Velegnet til alle arbejdsområder med særligt høje hygiejnestandarder. Dispenseren leveres med hvid kappe og 4 AA batterier, der
rækker til ca. 1 års forbrug ved hyppig håndvask.
Mål med kappe:

Desinfektionsstander

Type
Antrasitgrå
Stander inkl.
CombiPlum Electronic

Varenr.
4305

H: 307 x B: 140 x D: 100 mm

Mobil stander specielt egnet til de steder hvor der ikke er mulighed for montering af dispenser eller hvor montering ikke ønskes.
Alle dispensere af typen CombiPlum kan monteres direkte på
standeren.

4308

Mål: H: 141 x B: 35 x D: 25 cm

NB. CombiPlum Electronic anvender lithium batterier.
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