HET NIEUWE
HANDEN WASSEN
Geen water en zeep,
wel schone en verzorgde handen!
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HET GEBRUIK VAN DeBritts® DISPENSER EN
VOCHTIGE DOEKEN

1. Duw de klep omlaag met de
hand of elleboog.

2. Trek één doek schuin uit de
dispenser. De dispenser sluit
automatisch.

3. Reinig de handen met de
vochtige doek.

4. Deponeer de doek in de
daarvoor bestemde afvalbak.
Doek niet door toilet spoelen.

HET NIEUWE HANDEN WASSEN!
Lege zeepdispensers, vieze kranen en wastafels,
water op de grond, kapotte handdoekrollers, volle
papierbakken en bacterie blazende blowers zijn grote
ergernissen in openbare toiletruimtes. Om voor altijd
van deze onhygiënische ongemakken af te zijn heeft
DeBritts® een totaal nieuw concept: dispensers met
vochtige doeken die vuil verwijderen en de huid verzorgen
en hydrateren. Een unieke innovatie in hand en huid hygiëne!
DeBritts® biedt een functionele dispenser met unieke DeBritts®
Wipes. Deze vochtige doeken verwijderen (hardnekkig) vuil, zonder
gebruik van water of zeep. Daarnaast verzorgen en hydrateren ze de
huid. Bacteriebronnen zoals water, wasbakken en droogsystemen zijn
hiermee overbodig. Uw gasten kunnen zo genieten van een schone,
droge ruimte en een gevoel van wellness ervaren.

DeBritts VOOR UW ORGANISATIE:
®

€

KOSTENBESPAREND. Bespaar op o.a. water, elektriciteit, droge
doeken, zeep, afval en schoonmaakkosten.

DE VOORDELEN VAN EEN STRAKKE
EN SCHONE SANITAIRE OMGEVING
DeBritts® Wipes Vochtige doeken:
• Verwijdert bacteriën zonder water
en zeep
• Absorbeert zelfs het meest
hardnekkige vuil
• Niet nodig de huid na te drogen

• Een schone ruimte nodigt ook anderen
uit deze schoon te houden

• Laat geen restanten achter en
druppelt niet
• Verzorgt de huid, geen handcrème
meer nodig
• Parfum, alcohol en parabenen vrij
(Dermatologisch getest, voldoet o.a. aan de EN 1499)

• Gemakkelijk in gebruik, met elleboog
te bedienen en sluit automatisch
• Gemakkelijk en goed schoon te
houden en bij te vullen

• Zacht en sterk materiaal

• 100% partikel vrij

DeBritts® Dispenser:
• Werkt zonder water en elektriciteit

• Gemaakt van roestvrij staal;
sterk en duurzaam

WATERVRIJ
HYGIËNISCH
EFFICIËNT

• Makkelijk te monteren, kan overal
opgehangen worden
• Ook geschikt voor zeer vochtige
ruimtes

NAVULINSTRUCTIES EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

RUIMTEBESPAREND. Benut de overgebleven ruimte voor
bijvoorbeeld een extra toilet, wellness of andere doeleinden.

AANVULLENDE MATERIALEN

DUURZAAM. Een duurzaam product zonder het gebruik van
water en/of elektriciteit.
INNOVATIEF. Dé innovatie op het gebied van hygiëne.

1. Open de verpakking en
plak het label op het pak.

Artikelnr.
BC-DISP001
BC-DISP002
BC-DISW001
BC-AFV001

Omschrijving
DeBritts® Groot
DeBritts® Compact
DeBritts® Wipes
DeBritts® Afvalbak

2. Plaats alle pakken met
de opening naar beneden
in de dispenser.
Afmeting
59x33,3x35 cm
30,95x27,68x24,5 cm
25x30 cm
35x23,8x59 cm

Grote dispenser: geschikt voor 4 navulverpakkingen
Compacte dispenser: geschikt voor 2 navulverpakkingen

3. Sluit de dispenser en
draai deze met de sleutel
op slot.
Verpakking
1 stuk
1 stuk
120 stuks
1 stuk

Omdoos
1 stuk
1 stuk
4 x 120 stuks
1 stuk

Ondanks dat mensen zich steeds
beter bewust worden van hygiëne,
bieden wij ter verduidelijking aanvullende materialen met uitleg
over DeBritts®. Wij hebben o.a.
A3 posters in zelfklevende en
herbruikbare frames. De posters
zijn in standaard DeBritts ®
design en in customized design
verkrijgbaar.

HYGIËNISCH

HANDEN WASSEN!
Het is misschien even wennen maar McDonald’s heeft
gekozen voor het meest hygiënische concept om handen
te wassen: vochtige doeken die de huid goed reinigen,
verzorgen en hydrateren. In plaats van bacteriën in de
wasbakken en op de vloer bieden we u graag een schone
hygiënische ruimte.
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Duw de klep omlaag met
de hand of elleboog.

4

Trek 1 doek schuin uit de
dispenser. De dispenser sluit
automatisch.

3

Deponeer de doek
in de afvalbak.

Reinig de handen met de
vochtige doek.

Mede mogelijk gemaakt door:
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Standaard design

Customized design
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