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bőr



Az egészséges bőr befektetés a jövőbe
Kézhigiénia

Közel 50 éve jó minőségű bőrvédő, bőrápoló krémeket, kéztisztítókat, szappanokat és adagoló-
rendszereket gyártunk az egész üzleti világ részére. A legfontosabb feladatunk, hogy kielégítsük a 
szükségleteket kímélő, hatékony termékekkel a kézvédelem, kéztisztítás és ápolás területén, így biz-
tosítva az egészséges kézbőrt a munkahelyeken. Piacvezetők vagyunk a Skandináv országokban. 
Termékeinket sikeresen használják évek óta a kereskedelemben és az iparban dolgozó emberek.

A Plum legfontosabb feladatai:
- Felhasznalók egészségének védelme
- Környezetvédelem (minimalizálni a környezetre gyakorolt hatásokat)
- Termékek minőségének folyamatos biztosítása

A skandináv Hattyú Jel a termék teljes gyártási folyamatát értékeli. Figyelembe veszi a 
gyártás alatti káros anyag kibocsátást is, valamint az energia és vízfelhasználást. Emel-
lett a Hattyú Jel támogatja a fontos innovációkat, amelyek hozzájárulnak a környezet 
védelméhez.

Plum-kompetens, együttműködő partner

Termékeink csomagolástechnikai és környezetvédelmi szempontból egyaránt kitűnőek. Magunk fej-
lesztjük, gyártjuk, forgalmazzuk termékeinket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, ezt az 
ISO 9001, ISO 22716 és az ISO 14001 Környezetvédelmi bizonyítvány is garantálja. Hattyú (Swan) 
címkéjű termékeink választéka még egy másik lehetőség arra, hogy a termékeket specifikus meg-
fontolással válasszák ki környezetükből, hiszen ez a legmagasabb skandináv standard védjegye.

Azért, hogy folyamatosan biztosítsuk vevőink számára ugyanazokat a kiváló termékeket és optimális 
szolgáltatást, bevezettük a GMP-C minőségi ellenőrzési rendszert, amely tartalmazza a nyomon-
követést, biztosítva, hogy valamennyi terméket vissza lehessen követni a pontos összetevőkig. A 
laboratóriumban GLP minőségbiztosítási rendszert használnak. Ez lehetővé teszi, hogy a termékeink 
fejlesztésével és gyártásával kapcsolatos összes ellenőrzési funkciót megfelelően végezzük el, és 
hogy ezek jól legyenek dokumentálva. A szemkimosó termék EU-s bizonyítvánnyal ellátott az orvosi 
berendezések előírásának megfelelően.
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PLUM kézhigiénia 3 lépésben
Amennyiben a kézhigiéniai termékeket Plum adagolóból használod, a készülékek által kimért pontos 
mennyiség biztosítja, hogy jelentősen csökkentsd a felesleges fogyást. A kéztisztító termékeinket 
többféle adagolható csomagolásban szállítjuk, hogy csökkentsük az utántöltés gyakoriságát.

1. Lépés:
Óvd bőrödet munkavégzés előtt használatos védőkrémmel

Használatuk segíti a bőr felkészülését a munkavégzés során a különböző behatásokkal szembeni 
védelemre. Megakadályozzák a szennyezõdések bőrbe ivódását, ezáltal a megfelelő tisztításhoz 
kevesebb és enyhébb hatású tisztítószerre lesz szükség.

Plutect Dual kombinált védőkrém kondícionáló hatással
Tiszta, száraz kezeidre kenheted. Amennyiben a Plutect Dual kézvédõ krémet maradéktalanul el-
dolgozod a kezeiden, tökéletes védelmet nyújt a munkavégzés ideje alatt kellemetlen mellékhatások 
nélkül! Kesztyű alá is ajánlott!

Fontos, hogy a szennyeződés jellegét fi gyelembe véve válasszuk ki a megfelelő tisztítószert. Munka-
végzés elõtti készítmény használata jelentősen növeli a tisztítás hatásfokát.

Munka után regeneráld fáradt kezeid bőrét

2. lépés:

3. lépés:

Plulux kéztisztító
Erőteljes hatású kéztisztító paszta dörzsanyaggal, visszazsírzó hatással. Hatékonyan, de kímélete-
sen távolítja el a diesel vagy hidraulika olaj, korom, fém- és cementpor és egyéb makacs, beszáradt 
vagy ragacsos szennyeződést.

A napi munkavégzés folyamán igénybevett, “megfáradt” bőrt táplálja, regenerálja. Segít az ideális 
zsír és víz háztartás helyreállításában. Rendszeres használata a bőrt simává, puha tapintásúvá teszi, 
ideális termék az ápolt kezekért.

Handy Plus Bőrápoló krém regeneráló hatással, enyhén illatosítva
Tiszta, száraz kezeidre kenheted. Amennyiben a Handy Plus bőrápoló krémet maradéktalanul eldol-
gozod a kezeiden, a kézbőröd tökéletesen regenerálódik, azonban mégsem érzed majd zsírosnak, 
vagy ragadósnak a bőrödet használat után.

Moss kezet a világ egyik leghatékonyabb kéztisztítójával

50 x 400 g 4,2 liter4,2 liter4,2 liter

MEGTAKARÍTÁS: 35,6%

Spórolj úgy, hogy lecseréled
az ”olcsó”-nak hitt kéztisztítódat!



Munkavégzés előtti bőrvédelem

Munkavégzés előtti védőkrémek

A munkavégzés megkezdése előtt használjon munkavédelmi krémet! Ez segíti bőre felkészülését a 
munkavégzés során a különböző behatásokkal szembeni védelemre. Megakadályozzák a szennye-
ződések bőrbe ivódását, ezáltal a megfelelő tisztításhoz kevesebb és enyhébb hatású tisztítószerre 
lesz szüksége.
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Illatanyagtól mentes naptej 15-ös és 30-as faktorszámmal, 
mely véd az UVA és UVB sugárzástól. Könnyen felvihető és 
gyorsan beszívódik a bőrbe. Ideális olyan munkahelyekre, 
ahol a munkavégzés a szabadban történik. Illatanyag-, 
színezék- és parabénmentes. Északi hattyú ökocímkével 
ellátott.
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Plutect Dual

Kombinált 
védõkrém
kondícionáló
hatással

Sun Cream
SPF 15 & 30

Fényvédő krémek

Kiszerelés
100 ml tubus
0.7 l bag-in-box

Kiszerelés
SPF 15 200 ml 
tubus
SPF 30 200 ml 
tubus

Kombinált védőkrém kondicionáló hatással. Egyaránt véd a 
vizes és olajos bázisú termékek ártalmas hatásaival szem-
ben is. Az egyetlen krém, amely több, mint 5 óra elteltével is 
legalább 95% védelmet nyújt a bőrnek. Illatanyag-,
színezék- és parabénmentes. Északi hattyú ökocímkével 
ellátott.

Adagoló: MP2000, StandardPlum

Cikkszám
2541
2503

Cikkszám
3002
3022





Fertőtlenítés

Higiénés kézfertőtlenítők

Felületfertőtlenítők

Az emberi kéz a különféle fertőzések legnagyobb forrása, különösen az egészségügyi ágazatban 
és az élelmiszeriparban dolgozó munkavállalók számára. A fertőzések terjedésének megelőzésének 
érdekében mindenképpen használjon hatékony alkohol alapú kézi fertőtlenítő terméket!

Disinfector 
85%, gél

Higiénés
kézfertőtlenítő gél

Antibac 
Keyboard 
Wipes

Billentyűzet, egér 
és irodai eszköz 
fertőtlenítő kendők

WipeClean
80%

Ethanol bázisú 
fertőtlenítő kendők

DAX Alcogel
Pear&Lily

Higiénés 
kézfertőtlenítő gél 
friss körte és
liliom illattal

Kiszerelés
120 ml fl akon
600 ml pumpás 
adagoló
1000 ml tasak
1000 ml bag-in-
box

Kiszerelés
80 db, display 
dobozban

Kiszerelés
Mini
100 db 20 x 20 cm
Small
25 db 20 x 30 cm
Large
20 db 43 x 30 cm

Kiszerelés
250 ml pumpás 
adagoló

85% etanol alapú, 6% IPA tartalmú fertőtlenítő gél. Bakteri-
cid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus) hatású kézfertőt-
lenítő gél, mely megbízható védelmet nyújt a fertőzésekkel 
szemben. Ápolja, nem engedi a bőrt kiszáradni. A termék 
megfelel az európai szabványoknak (EN12054, EN1500). 
Bőrgyógyászatilag tesztelt.
Adagoló: Dispenso, CombiPlum, MultiPlum

Nedves tisztítókendők a számítógép, billentyűzet, egér, 
számológép és vezetékes telefonkészülék fertőtlenítéséhez 
(baktericid, yeasticid), tisztántartásához. A kendőkben lévő 
folyadék mennyiségét úgy határozták meg, hogy az alkal-
mas legyen elektronikus eszközök tisztításához. A rugalmas 
kendők egyenetlen felületeken is megbízhatóan használha-
tók. Az egyesével csomagolt kendők kis helyen is elférnek.

Eldobható fertőtlenítő kendők olyan eszközökhöz és 
felületekhez, melyek tisztíthatók alkoholbázisú anyagokkal 
– például az egészségügyben vagy az élelmiszeriparban. A 
80%-os WipeClean kendők nem tartalmaznak szappant. 
Baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus, adenovirus) 
hatású, megbízható védelmet nyújt a fertőzésekkel szem-
ben. Minimum 1 perc után fejti ki hatását.

85% etanol alapú, 6% IPA tartalmú fertőtlenítő gél. Hidra-
táló kézfertőtlenítő, a körte és fehér liliom frissítő illatával. 
Baktericid, yeasticid, szelektív virucid (norovirus) hatású, 
mely megbízható védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. 
Ápolja, nem engedi a bőrt kiszáradni. A termék megfelel az 
európai szabványoknak (EN12054, EN1500). Bőrgyógyá-
szatilag tesztelt.

Cikkszám
3756
3964

3766
3963

Cikkszám
603025

Cikkszám
5252

5211

5212

Cikkszám
712-8





Kéztisztítás

Kéztisztítók

A bőr ápoltsága és tisztántartása fontos – minden nap. A bőr munkavégzés utáni tisztításához 
egy kímélő, mégis hatékony, a szennyezés jellegének és mértékének megfelelő ipari kéztisztítót 
válasszunk! A Plum ipari kéztisztítói kíméletes, ugyanakkor eredményes tisztítást biztosítanak, miköz-
ben ápolják is a kéz bőrét.
Használj a szennyeződésnek megfelelő speciális kéztisztító szereket költséghatékony adagolókból!

590 050590 050

Plulux

Kéztisztító 
dörzsanyaggal, 
cement, festék, 
olaj, korom
eltávolítására

Plum Extra

Kéztisztító 
dörzsanyaggal, olaj, 
korom, gumi, fém 
szennyeződésekre, 
citromolajjal

Profi 

Kéztisztító
dörzsanyaggal, olaj, 
korom, gumi, fém 
szennyeződésekre

Plulac

Festék, lakk, 
gyanta eltávolító 
kéztisztító paszta

Kiszerelés
1400 ml bag-in-box
4,2 l bag-in-box

Kiszerelés
4,2 l bag-in-box

Kiszerelés
250 ml tubus
1400 ml bag-in-box
5,0 l kanna

Kiszerelés
250 ml tubus
1400 ml bag-in-box

Nagy hatékonyságú ipari kéztisztító, dörzsanyaggal és visz-
szazsírzó adalékkal, cement, festék, olaj, korom eltávolításá-
ra. Kíméletesen távolítja el a ragacsos szennyeződéseket is 
(dízel és hidraulika olaj, korom, cement).

Adagoló: StandardPlum, MaxiPlum

Nagy hatékonyságú ipari kéztisztító dörzsanyaggal, olaj, 
korom, gumi, fém szennyeződésekre, citromolajjal.

Adagoló: MaxiPlum

Nagy hatékonyságú ipari kéztisztító dörzsanyaggal, olaj, 
korom, gumi és fém szennyeződésekre.

Adagoló: MP2000, StandardPlum

Speciális ipari kéztisztító paszta, mely lakkok, gyanták, eny-
vek, festékek és egyéb ragacsos szennyeződések eltávolítá-
sára került kifejlesztésre. Száraz kézre alkalmazandó, majd 
az eltávolítandó anyag feloldása után egyszerűen letörölhe-
tő, vagy lemosható.

Adagoló: MP2000, StandardPlum

Cikkszám
0718
0722

Cikkszám
0984

Cikkszám
0915
0918
0903

Cikkszám
0815
0818

dörzsanyaggal, olaj, dörzsanyaggal, olaj, 





Krém- és habszappanok
Hatékony, de kíméletes, környezetbarát megoldásokat kínálunk kéz, test és haj mosására egyaránt!

Plum No. 14

Ipari szappan 
általános
tisztításra színnel, 
illattal

Plum No. 17

Ipari tusfürdő és 
sampon
színnel, illattal

Nature

Környezetbarát 
szín- és
illatmentes 
krémszappan

3in1
Hair & Body

Környezetbarát 
3 az 1-ben 
tusfürdő, sampon 
és balzsam, friss, 
gyümölcsös illattal

Fresh
Hair & Body

Környezetbarát, 
antiallergén,
2 az 1-ben 
tusfürdő és 
sampon

Daily

Környezetbarát 
és bőrkímélő 
habszappan, 
mindennapi 
használatra

Kiszerelés
1400 ml bag-in-box
5,0 l kanna

Kiszerelés
1400 ml bag-in-box
4,2 l bag-in-box
5,0 l kanna

Kiszerelés
1000 ml tasak
1400 ml bag-in-box

Kiszerelés
1400 ml bag-in-box
4,2 l bag-in-box

Kiszerelés
1000 ml tasak
1400 ml bag-in-box
4,2 l bag-in-box
5,0 l kanna

Kiszerelés
600 ml pumpás 
adagoló
1000 ml tasak
5,0 l kanna

Hatékony ipari szappan, általános tisztításra kézkímélő 
hatással, színnel, illatanyaggal. Dörzsanyagot nem tartal-
maz. Védőkrémmel kombinálva nagyon sok munkahelyen 
kiválthatja a dörzsanyagot tartalmazó agresszív kéztisztító 
szereket.

Adagoló: StandardPlum

Ipari 2 az 1-ben ipari tusfürdő és sampon, általános tisztí-
tásra. Ez a termék a kormos, olajos szennyeződéseket is 
eltávolítja hajról. Színnel, illatanyaggal.

Adagoló: StandardPlum, MaxiPlum

Magas minőségű, környezetbarát, bőrkímélő, antiallergén, 
szín- és illatmentes krémszappan. Cégünk egyik legmaga-
sabb minőségű terméke, mely kíméli a kezeit és a környeze-
tet egyaránt. Északi Hattyú ökocímkével ellátott.

Adagoló: CombiPlum, StandardPlum, MP2000

Környezetbarát 3 az 1-ben tusfürdő, sampon és balzsam, 
friss, gyümölcsös illattal. Jól habzó és sokoldalú tusfürdő, 
sampon és balzsam, három az egyben. Intenzív habképző 
tulajdonságának köszönhetően selymessé teszi a bőrt és a 
hajat. Színezék- és parabénmentes. Északi Hattyú ökocím-
kével ellátott.
Adagoló: StandardPlum, MP2000, MaxiPlum

Magas minőségű, környezetbarát, bőrkímélő, antiallergén, 
2 az 1-ben tusfürdő és sampon. Enyhe illatú, szín- és 
parabénmentes. Kimondottan ajánljuk érzékeny bőrűek-
nek, gyerekek és idősek számára egyaránt. Északi Hattyú 
ökocímkével ellátott.
Adagoló:
CombiPlum, StandardPlum, MP2000, MaxiPlum

Mindennapi használatra szánt környezetbarát és bőrkí-
mélő habszappan. Kiváló tisztító hatású puha hab a még 
kellemesebb és könnyebb használatért. Bőrgyógyászatilag 
tesztelt, illat- és parabénmentes. Különösen ajánlott gon-
dozó intézményekben, irodákban, szállodákban, nyilvános 
illemhelyekben stb. Északi Hattyú ökocímkével ellátott.
Adagoló: Dispenso, CombiPlum

Cikkszám
1413
1403

Cikkszám
1706
1712
1705

Cikkszám
1786
1795

Cikkszám
1504
1512

Cikkszám
1736
1737
1732
1734

Cikkszám
1558

1556
3625
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590 050

590 050





Munkavégzés utáni bőrápolás

Minden munkavégzés után javasoljuk regeneráló krém használatát. A napi munkavégzés folyamán 
igénybevett bőrt regenerálja. Segít az ideális zsír és víz háztartás helyreállításában. Rendszeres hasz-
nálatuk megőrzi a bőr simaságát, puhaságát. Használatuk javasolt a munkanap alatt is, elősegítve a 
természetes regenerációt.

Munkavégzés utáni bőrápoló krémek

Illatmentes bőrápoló, kondicionáló krém. Gyengéd ápolást 
nyújt a normál és a száraz bőrnek egyaránt. Elsősorban az 
egészségügyben és az élelmiszeriparban dolgozók számára 
alkottuk meg. Illatanyag-, színezék- és parabénmentes, a 
bőrbe gyorsan beszívódó termék. Északi hattyú ökocímké-
vel ellátott.

Adagoló: CombiPlum
590 050

Handy Plus

(Normál bőrre)
Bőrápoló, 
enyhén illatosított 
kondícionáló krém 
védő hatással

Kiszerelés
50 ml tubus
200 ml tubus
500 ml tasak
700 ml bag-in-box

Bőrápoló, kondicionáló krém védő hatással. Munkavégzés 
után, és este ajánljuk a kéz bőrének regenerálására. A dol-
gozó ember bőre csak éjszaka és a munkavégzés szüne-
teiben tudja regenerálni természetes védekező funkcióját, 
hiszen a munkavégzés során terhelésnek van kitéve. Fontos 
a munkanap végeztével olyan tápláló bőrápoló krémet hasz-
nálni, amely elősegíti a bőr természetes nedv- és zsíregyen-
súlyának helyreállítását.
Adagoló: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Cikkszám
2902
2901
2935
2903

590 050

Handy Creme

(Nagyon száraz 
bőrre)
Bőrápoló, 
illatmentes 
kondícionáló krém

Handy Mild

(Száraz bőrre)
Bőrápoló, 
illatmentes 
kondícionáló krém

Kiszerelés
100 ml tubus
700 ml bag-in-box

Kiszerelés
100 ml tubus
500 ml tasak

Bőrápoló krém, mely gyengéden, ám hatékonyan ápolja a 
normál és száraz bőrt is. Elsősorban az egészségügyben és 
az élelmiszeriparban dolgozók számára alkottuk meg. Illata-
nyag-, színezék- és parabénmentes, gyorsan felszívódik a 
bőrön. Északi hattyú ökocímkével ellátott.

Adagoló: MP2000, StandardPlum

Cikkszám
2461
2470

Cikkszám
2531
2535





Nedves tisztító kendők

PlumWipes
Heavy-Duty

Erős tisztítókendők

PlumWipes
Hand & Tool

Erős tisztító
kendők a kezek 
és szerszámok 
tisztítására

PlumWipes
All-Purpose

Általános 
tisztítókendők

WipeClean
Universal

Univerzális 
tisztítókendők

Antibac
Touchscreen 
Wipes

Érintőképernyő 
tisztító kendő

Kiszerelés
50 darab
150 darab

Kiszerelés
50 darab
150 darab

Kiszerelés
200 darab

Kiszerelés
Kicsi (small)
25 darab 20 x 30 cm
Nagy (large)
20 darab 43 x 30 cm

Kiszerelés
95 db, display 
dobozban

Hatékony, de bőrbarát megoldás olaj, gázolaj, festék, 
ragasztó és más makacs szennyeződések eltávolítására víz 
használata nélkül! A puha tisztítókendőbe szőtt erős szálak 
biztosítják a dörzshatást és olyan tisztító folyadékkal vontuk 
be, amely bőrregeneráló hatással is rendelkezik. Mérete 30 
x 22 cm, a könnyebb téphetőség érdekében perforált.
Adagoló: PlumWipes fali tartó

Hatékony, de bőrbarát megoldás olaj, zsír, viasz és más 
makacs szennyeződések eltávolítására a kézről, szerszá-
mokról és egyéb felületekről víz használata nélkül! A puha 
tisztítókendőbe szőtt erős szálak biztosítják a dörzshatást 
és olyan tisztító folyadékkal vontuk be, amely bőrregeneráló 
hatással is rendelkezik.
Adagoló: PlumWipes fali tartó

Hatékony, de bőrbarát megoldás olaj, wax, festék és egyéb 
makacs szennyeződések eltávolítására víz használata nélkül! 
A kendőket ugyanolyan regeneráló hatású tisztító folyadék-
kal láttuk el, mint a Heavy-Duty tisztítókendőket, de dörzs-
hatást nem építettünk bele. Mérete 18 x 22 cm, a könnyebb 
téphetőség érdekében perforált.
Adagoló: PlumWipes fali tartó

Eldobható kendők minden olyan felülethez, melyek vízbá-
zisú anyagokkal tisztíthatók. Ajánljuk kórházak, klinikák, 
ápolóotthonok és egyéb egészségügyi intézmények számá-
ra, valamint közlekedési eszközök (autó, vonat, repülőgép) 
és irodák tisztántartására.

Adagoló: WipeClean fali tartó

Nedves tisztítókendő okostelefonok, tabletek, és egyéb 
érintőképernyős eszközök tisztításához. A kendőkben lévő 
folyadék gyorsan szárad, tiszta, higiénikus, és foltmentes 
felületet biztosítva, zavaró csíkok nélkül. A kendőkben lévő 
folyadék mennyisége megfelelő érintőképernyők tisztításá-
hoz. Az egyesével csomagolt kendők könnyen hordozható-
ak, és kis helyen is elférnek.

Cikkszám
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Cikkszám
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1252

Cikkszám
5332

Cikkszám
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5232

Cikkszám
603026

A nedves tisztítókendőkkel víz használata nélkül, bárhol eltávolíthatod a szennyeződéseket kezeidről 
és a munkafelületekről is!





Plum adagoló rendszerek

A kézfertőtlenítőknek és egyéb bőrtisztító szereknek munka közben is mindig kéznél kell lenniük
– ez egyszerűen használható adagoló rendszereinknek köszönhetően könnyedén megoldható.
Az eredmény: tiszta és egészséges bőr a nap 24 órájában. Termékeink megkönnyítik egy olyan 
hatékony, higiénikus rendszer kialakítását, amely minden tekintetben alkalmazkodik az Ön munka-
körülményeihez.

Mit biztosítanak a Plum adagoló rendszerek?

Csökkentik a felesleges fogyást
A készítmény pontosan adagolt mennyisége biztosítja az adagoló rendszer különösen gazdaságos 
használatát, mivel jelentősen csökkenthető a fogyás mértéke. Többször moshat kezet egy 4,2 literes 
tasak tartalmával, mint egy 10 literes kannáéval. A csökkentett fogyasztás a szennyvízvezeték eldu-
gulásának esélyét is csökkenti.

Higiénikus, légmentes, eldobható csomagolás
Megvédi a terméket a kiszáradástól, ezzel meghosszabbítja élettartamát. A légmentes csomagolást 
és a szelepet csak a teljes elhasználása után kell cserélni.

Időtakarékos újratöltés és karbantartás
A dobozolt zacskó cseréje egyszerű. Az adagoló egyenletes, sima felülete egyszerűvé teszi a tisztí-
tást.

Egyszerű, robusztus adagoló
Az egyszerű, letisztult vonalak és színek harmonikusan illeszkednek a meglévő mosdóhelyiségekbe, 
üzemegységekbe. A strapabíró anyagok hosszú élettartamot garantálnak.

Környezetbarát termékcsomagolás
A készítmények csomagolása környezetbarát poliuretánból és hullámpapírból készül, melyek a meg-
semmisítés során csupán vízre és szén-dioxidra bomlanak. Egyszerű kommunális hulladékként ke-
zelendők.

Opcionális zár
Szükség esetén egyes adagolórendszerek lakattal zárhatóak.





Adagolórendszerek

CombiPlum
Acél

Maxi Plum

Standard
Plum

MP2000

CombiPlum 
Easy

CombiPlum
Műanyag

Kiszerelés
1,0 l rozsdamentes 
acél

Kiszerelés
4,2 l szürke ABS

Kiszerelés
Szürke ABS

Kiszerelés
Modul 1
Modul 2

Kiszerelés
1,0 l rozsdamen-
tes acél, műanyag 
karral

Kiszerelés
1,0 l fehér műanyag

Hatékony, környezetbarát és higiénikus adagoló rozsda-
mentes acélból. Optimális megoldás olyan helyekre ahol  
rendkívüli higiéniai előírások vannak érvényben, pl. kór-
házak, ápoló otthonok stb. Adagoló könyökkarral, amely 
alkalmas 1,0 literes tasakos termékekhez.
Méretek: H: 240 x W: 100 x D: 165 mm

Gazdaságos, megbízható és higiénikus adagolórendszer 
átlátszó erős ABS fedéllel kifejezetten ipari használatra. 
Alkalmas 4,2 l-es bag-in-box termékekhez. Egy feltöltéssel 
kb. 2000 kézmosásra elegendő termék tárolására és ada-
golására alkalmas.

Méretek: H: 340 x W: 175 x 175 mm

Zárható, ütésálló, kifejezetten ipari felhasználásra kifejlesz-
tett, gazdaságos, megbízható és higiénikus adagolórend-
szer átlátszó erős ABS fedéllel. Alkalmas 0,7 l, 1,0 l vagy 
1,4 l-es bag-in-box termékekhez. Egy feltöltéssel kb. 620 
kézmosásra elegendő termék tárolására és adagolására 
alkalmas.
Méretek: H: 285 x W: 117 x D: 122 mm

Rugalmas, higiénikus és megbízható adagolórendszer, 
erős, füstszürke polikarbonát fedéllel. Bármilyen munkahelyi 
igényhez. Különböző méretben elérhető, így több eltérő 
termék is elhelyezhető benne. Alkalmas 0,7 l, 1,0 l vagy 1,4 
l-es bag-in-box termékekhez.
1. modul: Méretek: H: 300 x W: 130 x D: 110 mm
2. modul: Méretek: H: 300 x W: 230 x D: 110 mm

Gazdaságos, megbízható és higiénikus adagoló rozsda-
mentes acélból fehér műanyag könyökkarral. Az adagoló 
könnyen felszerelhető, használható és higiénikus.

Méretek: H: 245 x W: 100 x D: 180 mm

Hatékony, környezetbarát és higiénikus adagoló műanyag-
ból. Számos iparághoz/munkahelyhez, például közhivata-
lokban, ápoló otthonokban, élelmiszeriparban, mosdókban 
stb. ajánlott. Az adagoló könnyen tisztítható és újratölthető. 
Minden 1,0 l-es tasakhoz alkalmas.

Méretek: H: 300 x W: 112 x D: 115 mm

Cikkszám
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Dispenso

CombiPlum
Elektromos

Kiszerelés
Fali tartó
Fali tartó 
könyökkarral
Tartó kosár

Kiszerelés
Fehér műanyag

Rozsdamentes acél tartó 600 ml-es pumpás termékekhez. 
Bárhova egyszerűen felszerelhető, könnyen tisztítható. 
Kiválóan alkalmas kórházak, otthonok, iskolák, óvodák stb. 
számára.
4194 Méretek: H: 230 x W: 150 x D: 90 mm
4195 Méretek: H: 155 X W: 130 x D: 90 mm
4197 Méretek: H: 155 X W: 130 x D: 90 mm

Elektromos, érintésmentes adagoló. Elegáns forma, magas 
higiéniai színvonal. 1,0 l-es tasakos termékekhez. A csomag 
tartozéka 4 db AA elem, amely gyakori használat mellett kb. 
1 évig elegendő.

Méretek: H: 307 x W: 140 x D: 100 mm

Cikkszám
4194
4195

4197

Cikkszám
4302

PlumWipes
Fali tartó

Kiszerelés
50 db-os tartó
150-200 db-os tartó

Rozsdamentes acél fali tartó a PlumWipes tisztító kendők 
számára. Könnyen felszerelhető és tisztítható.

5340 Méretek: H: 170 x W: 130 x D: 225 mm
5342 Méretek: H: 170 x W: 200 x D: 215 mm

Cikkszám
5340
5342

WipeClean
Fali tartó

Kiszerelés
Kicsi (small)
Nagy (large)

Rozsdamentes acél fali tartó a WipeClean tisztító kendők 
számára. Támasztéka segítségével megkönnyíti a kendők 
kivételét. Könnyen felszerelhető és tisztítható.

4112 Méretek: 11 x 14 cm
4113 Méretek: 16 x 20 cm

Cikkszám
4112
4113

CombiPlum 
Elektromos

Elektromos 
adagoló állvánnyal

Kiszerelés
Fehér műanyag 
adagoló, alumínium 
állvánnyal

Mozgatható padlóállvány alumíniumból. Ajánlott olyan he-
lyekre, ahol a fali rögzítés nem megoldható.

Méretek: H: 1450 x W: 350 x D: 250 mm

Cikkszám
4308

Adagoló
pumpa 5,0 l 
kannához

Kiszerelés
Fehér műanyag

Praktikus és higiénikus kiegészítő az 5 literes kannás termé-
kekhez. Könnyíti és segíti a pontos az adagolást, így nem 
fogy feleslegesen termék. Könnyen felszerelhető, többször 
használható.

Méretek: H: 307 x B: 92 x D: 40 mm

Cikkszám
4119



További információk: www.plum.hu

Plum Magyarország Kft.
www.plum.hu / info@plum.hu


