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Čo Vám systém dávkovačov MaxiPlum 
zabezpečuje:

‹ Znižuje nadmernú spotrebu

  Presne odmeraná dávka prípravku zabezpečí mimoriadne hospodárne 

používanie systému, čím môžete značne znížit’ spotrebu. S obsahom 4,2 

litrového sáčku, si môžete umyt’ ruky viac ako 1000 krát ! Znížená spotreba 

pomôže znížit’ aj výskyt upchania odpadového potrubia.

‹ Hygienické vzduchotesné balenie

  Ochráni prípravok od vysušenia a tým predÍži jeho životnost’. Vzduchotesné 

balenie a ventil je potrebné vymenit’ po použití celého obsahu.

‹ Časovo úsporné doplnenie a údržba

  Výmena sáčkov v puzdre je jednoduchá. 4,2 litrový obsah znižuje frekvenciu 

periodicity výmen a znamená tak menej odpadov. 

Rovnomerný, hladký povrch dávkovača zjednodušuje jeho čistenie. 

‹ Jednoduchý, robustný dávkovač

  Jednoduché čísté línie, ako aj čierne a biele puzdro harmonicky ladia s už 

existujúcou umývárňou. Robustné materiály garantujú dlhú životnost’.

‹ Ekologické balenie 

  Balenia prípravkov sa vyrábajú z ekologického polyuretánu a vlnitej lepenky, 

ktoré sa počas likvidácie rozpadajú na vodu a na oxid-uhličitý. Manipulácia 

ako s jednoduchým kommunálnym odpadom.

‹ Opčná zámka

 K dávkovaču je dostupná aj zámka proti krádeži obsahu. 

‹ Čistá a zdravá pokožka

  Táto jednoduchá a z každého hl’adiska prispôsobivá paleta produktov 

ul’ahčuje vytvorenie takého účinného a hygienického systému, ktorý sa z 

každého hl’adiska prispôsobí k Vašim pracovným podmienkam.
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Plum Medium 

Čistenie pokožky

Plum Extra Plum No 17

Mierne znečistená Mimoriadne znečistená

Plutect Care/Handy Plus

Ochrana pokožky
Pred prácou Počas práce Po práci

Fyzická práca silne namáha pokožku a umývanie rúk mydlom a inými čistia-

cimi prostriedkami ovplyvňuje zdravie vašej pokožky. Ak sa chcete vyhnút’ 

vysušeniu pokožky, alebo v horšom prípade podráždeniu pokožky (ekzém), 

je dôležité, aby ste si pokožku udržali vždy čistú a zdravú.

Jednou z podmienok udržania čistej a zdravej pokožky je, aby ste používali 

také prípravky, ktoré vyhovujú práci, ktorú vykonávate. 

 ČISTENIE POKOŽKY

   Prostriedok na čistenie pokožky sa musí jemne ale účinne prispôsobovat’ 

Vašim pracovným podmienkam. 

 OCHRANA POKOŽKY

  Chráňte vašu pokožku regenerujúcimi krémami na ruky pred, počas a po 

práci.

Dobre zvolená paleta prípravkov ul’ahčuje vašej pokožke 
prispôsobit’ sa daným pracovným podmienkam:

Hospodárnost’

Ak hygienické prípravky na pokožku používate s dávkovačom MaxiPlum, 

prístrojom odmeranou presnou dávkou tak zabezpečíte, ekonomické dáv-

kovanie a podstatné zníženie nadmernej spotreby. Prípravok na umývanie 

rúk dodávame v 4,2 litrovom balení, aby sme znížili počet doplnení. Väčšie 

množstvo umožňuje výhodnejšiu cenu!

MaxiPlum je robustný dávkovač s dlhou životnost’ou.

P re  č i s tú  a
    zdravú pokožku
Každý deň – za dostupnú cenu

527008

PlumWipes All-Purpose/Heavy-Duty
Účinne ale jemne odstraňujú olej, mazut, tuky, farby, lepidlá a iné nepoddajné nečistoty bez používania vody.  
Táto mäkká utierka s trecím efektom obsahuje účinnú, regenerujúcu čistiacu látku.

Číslo materiálu 5332 Balenie 4 x 200 utierka – All Purpose

Číslo materiálu 5331 Balenie 4 x 150 utierka – Heavy Duty
Číslo materiálu 5330 Balenie 6 x 50 utierka – Heavy Duty

MaxiPlum tmavé prevedenie
Pre 4,2 litrové sáčky v púzdre
Číslo materiálu. 4224

Dávkovače

Plum No. 17
Mierne parfumovaný sprchový gel a šampón. Účinne odstraňuje olejové a sadzovité usadeniny aj z vlasov.  
Bol vyvinutý výslovne pre použitie v priemyselnej oblasti.

Číslo materiálu 1706 • Balenie: 8 x 1.4 l sáčkov v púzdre
Číslo materiálu 1705 • Balenie: 3 x 5 l plastová nádoba s dávkovačom
Číslo materiálu 1712 • Balenie: 3 x 4.2 l sáčkov v púzdre

Plum Medium
Šetrný prípravok na umývanie rúk, neobsahuje rozpúšt’adlá. Odporúčame na čistenie miernych alebo stredných 
priemyselných nečistôt. Prírodné rastlinné oleje rozpúšt’ajú nečistoty, a pritom regenerujú pokožku a ochránia pred 
vysušením.

Číslo materiálu 1085 • Balenie: 12 x 250 ml v tube
Číslo materiálu 1089 • Balenie: 3 x 4,2 l sáčkov v púzdr 

Plum Extra
Vysokoúčinný, intenzívny prípravok na umývanie rúk, s prírodne čerstvou vôňou citrónu. Rýchlo a účinne odstraňuje 
aj také nepoddajné nečistoty, ako sú napr. - mazut a hydraulické oleje; - sadze; - brzdový prach; -gumový prach; 
- oxidy kovov – lepidlá – farby a iné lepkavé látky. Môžete používat’ na vlhké ruky, ale aj bez vody.

Číslo materiálu 0995 • Balenie: 12 x 250 ml v tube
Číslo materiálu 0984 • Balenie: 3 x 4,2 l sáčkov v púzdre

Plutect Care – ochrana a starostlivost’!
Jemný a účinný prípravok na ochranu pokožky v jednom. Pred, počas a po vykonávaní práce! Napomáha k rege-
nerovaniu prírodzenej ochrannej funkcie pokožky. Nezanecháva stopy na predmetoch. Takto vyhovuje požiadavkám 
každodennej práce.

Číslo materiálu 2965 • Balenie 12 x 250 ml v tube
Číslo materiálu 2963 • Balenie 8 x 1,0 l sáčkov v púzdre

Handy Plus
Znižuje možnost’ vyparovania vody z pokožky a ochráni ju pri kontakte s rozpúšt’adlami na báze vody a organickej 
chémie. S obsahom Aloe Vera a vitamínu B5. Ozdravuje a regeneruje poškodenú pokožku.

Číslo materiálu 2901 • Balenie: 12 x 200 ml v tube
Číslo materiálu 2903 • Balenie: 8 x 1,0 l sáčkov v púzdre

MaxiPlum biele prevedenie
Pre 4,2 litrové sáčky v púzdre
Číslo materiálu. 4225

StandardPlum tmavé prevedenie
Pre 1,0 litrové sáčky v púzdre
Pre 1,4 litrové sáčky v púzdre
Číslo materiálu. 4214

Basic brochure_slovakisk.indd   3-4 06/02/07   10:31:45


