INTELLIGENTE DISPENSERLIJN

stijlvolle uitstraling van uw toiletruimte
de juiste sfeer dankzij de juiste kleur
nooit leeg
geen verspilling dankzij efficiënte verdeling van zeep en papier
bedrijfszeker en ‘voor de hand liggend’ gebruik
kiezen voor klasse en netheid

De juiste sfeer
dankzij de juiste kleur

WHITE

STEEL-LOOK

TECH

(black)

Handzeepdispenser
sensor
• hygiënische ‘no-touch’ dispenser
• biedt een optimale handhygiëne voor alle gebruikers
• zuinig en drupvrij schuimsysteem
• uniek reserve-reservoir zorgt ervoor dat elke vulling
handzeep tot de laatste druppel gebruikt wordt
• LED-indicatorlampje geeft tijdig aan wanneer
een nieuwe vulling geplaatst moet worden
• afsluitbaar
Ook beschikbaar in manuele versie

Handdoekroldispenser
sensor
• hygiënische ‘no-touch’ dispenser
• intelligent 2-rollensysteem
• automatische rolwissel: tweede rol glijdt automatisch
naar beneden
• papier komt voorgesneden uit de dispenser
• instelbaar vertragingsmechanisme doet het verbruik dalen
• LED-indicatorlampje geeft tijdig aan wanneer
een nieuwe vulling geplaatst moet worden
• afsluitbaar
Ook beschikbaar in manuele versie

Papierbak
• papierbak van 43 liter
• met ophangbeugel voor muurbevestiging
• handig anti-inkijkdeksel, eenvoudig
te verwijderen bij de schoonmaak

Fotolocatie: den Eyck, Kasterlee

Luchtverfrisser
• stijlvolle luchtverfrisser
• programmeerbaar met tijdsinterval, lichtsensor
en bewegingssensor
• milieusparende vulling zonder drijfgas (pompsysteem)
• circa 2750 sprays per navulling
• LED-indicatorlampje geeft tijdig aan wanneer
een nieuwe vulling geplaatst moet worden
• afsluitbaar

Toiletbrilreinigingsdispenser
• compacte zeepdispenser met soepele drukknop
• biedt een optimale toilethygiëne voor alle gebruikers
• afsluitbaar

Toiletroldispenser
• verticale dispenser voor 2 rollen LAGO toiletpapier
• komt overeen met 2 x 5 conventionele toiletrollen
• automatische rolwissel: tweede rol glijdt
automatisch naar beneden
• snel en makkelijk bij te vullen
• afsluitbaar
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Interesse
in LAGO?
Maak een afspraak
voor een Lago-demo
in uw toiletruimte

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen,
-producten en -machines met veel toegevoegde waarde. info@boma.eu • www.boma.eu
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1 B iddinghuizen (NL)
T +31 321 33 38 08

4 Antwerpen (BE)
T +32 3 231 33 89

2A
 rnhem (NL)
T +31 316 75 22 50

5 B russel (BE)
T +32 2 203 60 35

7 L uxembourg (LU)
T +352 26 29 68 88

3 V enlo (NL)
T +31 77 306 18 78

6 Luik (BE)
T +32 87 66 14 83

8 L ille (FR)
T +33 3 20 43 16 13

