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SAMMENDRAG

DRIFTSIKKERHET OG  
STIL GJENNOM DESIGN 
Pene funksjonelle dispensere som er designet for å motstå tøffe 
forhold. Smarte, elegante, rene design med stilfulle myke linjer. 
Gir et inntrykk og utseende som er tidløst, likevel trendy, diskret 
og tøft. Dispensere med en funksjonalitet som er uovertruffen.

EN NY SERIE MED UTMERKET  
PRIS-KVALITET OG YTELSE
Stort utvalg av såpe dispensere, tørkepapir dispensere, 
toalettpapir dispensere, søppelbøtter og hygienebøtter. 
Dispenser serien har det til felles å gi toaletter og vaskerom et 
estetisk og profesjonelt utseende.

HØY KVALITET, SLITESTERKE, LAVE 
DRIFTSKOSTNADER
Design og kvalitet. Valg av kvalitetsmaterialer og godt håndverk 
i produksjonen, garanterer kvalitetsprodukter med god 
holdbarhet, funksjon og godt design som ikke trenger spesielt 
vedlikehold. Dette kvalitetskonseptet sammen med gode priser, 
gjør at driftskostnadene blir lave.

KVALITET, STIL OG ELEGANSE PÅ OFFENTLIGE TOALETTER OG VASKEROM

FOR SÅPE, SKUM OG 
SPRAY

SÅPEDISPENSERE

4

DISPENSERE & TILLEGGSUTSTYR 
KOMMER I 3 UTFØRELSER:

GODT DESIGN  
OGSÅ FOR OFFENTLIGE

TOALETTER OG VASKEROM

TOALETTER OG VASKEROM FORBEDRES  
MED NYE SMARTE DISPENSERE I 

RUSTFRITT STÅL.

HYGIENE MED STIL

MEDICLINICS
DISPENSER  

SERIE



DISPENSERE & 
TILLEGGSUTSTYR
I RUSTFRITT STÅL

Detaljer på offenlige toaletter og vaskerom blir ofte ikke prioritert, 
men offenlige toaletter og vaskerom fortjener godt design. 
Derfor har Mediclinics designet spesielt for offentlige toaletter 
og  vaskerom, en helt ny serie med smarte Dispensere i rustfritt 
stål. Med dispensere fra Mediclinics er det lett å designe flotte 
toaletter og vaskerom, som vil være mer hygeniske og ikke minst 
mer praktiske. 
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MC-SMART LÅSESYSTEM: ENKELT, TRYGT OG SIKKERT
Enkel og problemfri: 
 › Dispenserne låses automatisk uten nøkkel

 › Bare lukk dem for hånd og de låses automatisk

 › Bare 1 MC-Smart System nøkkel for å åpne dem alle

Sikker og tidsbesparende:
 › Når lokket lukkes vil dispenseren automatisk låses, som igjen sparer tid

 › MC-Smart låser kan ikke bli blokkert eller ødelagt av brukne nøkler, tyggegummi, fyrstikker eller 
tannpirkere. Ingen fare for blokkerte dispensere på grunn av hærverk

SAFE SYSTEM KEY-GUARD: Mykt plastikk trekk beskytter nøkler

RULL 
 TOALETTPAPIR 

DISPENSERE 
TOALETTPAPIR 
DISPENSERE 

ÅPNE SØPPEL 
BØTTER

TØRKEPAPIR  
DISPENSERE

TØRKEPAPIR
DISPENSERE

HYGIENE
BØTTER

STANDARD 
TOALETTPAPIR 
DISPENSERE

STORE  
TOALETTPAPIR 
DISPENSERE

SØPPEL
BØTTER

Blank  
(Medinox AISI 304) 

Børstet  
(Medinox AISI 304)

Hvit  
(Medinox AISI 304)
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MED TRYKKNAPP 
DISPENSERE FOR SÅPE DIREKTE I
INNEBYGGET UTTAGBAR BEHOLDER

FOR SÅPE, SKUM OG SPRAY
SÅPEDISPENSERE

SERIE MED  
9 DISPENSERE

Det optimale er når såpedispenseren er plassert direkte over vasken, såpedispenseren drypper ikke,
men såpe fra hendene kan treffe gulvet som igjen kan gjøre gulvet glatt.

 › DJ-modeller: for flytenede såper og hydro alkohol gele

 › DJF-modeller: for skum såper

 › DJS-modeler: for flytende desinfeksjonsmidler

 › Ikke for såper og desinfeksjonsmidler i ferdig beholdere

 › Hengslet lokk for enkel tilgang

 › 1,5L lukket beholder med topp fylling

 › Tank er enkel å ta ut for rengjøring

 › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem

 › Korrosjonsikker og med dryppsikker ventil 

 › For høy trafikk

GOD FUNSJONALITET  
OG PENT UTSEENDE
Dispenserne er i en sterk konstruksjon, laget i rustfritt stål, med en 
uttagbar beholder for enkel rengjøring. Det ergonomiske designet 
av trykkbryter gjør at den er behagelig å bruke. Konstruert for 
offentlige toaletter og vaskerom.

FRITT VALG AV SÅPER
Dispenserne er ikke laget for ferdig beholdere. 
Dette gjør at man står fritt til å bruke de fleste 
såper i markedet. Såpene fylles direkte i beholder.

SMART PUMPE 
DESIGN
Pumpen på den nye dispenser serien er 
dryppfri og plassert i bunnen av såpetanken. 
Tanken tømmes helt ved normal bruk, som  
hindrer at såpe størkner. 

DESIGN, HELSE OG SIKKERHET
Den utagbare såpebeholderen i dispenseren gjør den ekstra   
hygienisk. Pumpen i disse dispenserne er som en integrert 
del av beholderen. Pumpe og beholder kan enkelt fjernes for 
rengjøring og desinfisering. Beholder og pumpe settes enkelt 
tilbake på plass, som det er å ta den ut.

     SERIEN
 
DJ0031-DJF0032-DJS0033 HVIT   DJ0031C-DJF0032C-DJS0033C  BLANK

 DJ0031CS-DJF0032CS-DJS0033CS  BØRSTET



HYGIENE MED STIL
MEDICLINICS DISPENSER SERIE
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SÅPEDISPENSERE MED TRYKKNAPP

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller DJ DJF DJS

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Vekt (tom) Kg 1,25 1,25 1,25

Mengde såpe pr. trykk ml 1,5 1,00 0,8

Passende såper

 › Vandalsikker med lokk

 › Vindu i front, så man lett ser hvor mye såpe som er igjen

 › Trykknapp i rustfritt stål

 › Korrosjonsbestandig og dryppsikker ventil

 › Gjennomsiktig såpebeholder

 › Utagbar såpebeholder

 › Hengslet lokk for enkel påfylling og service

 › Åpnes med egen medfølgende nøkkel

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

DJ0031 DJ0031C DJ0031CS

DJF0032 DJF0032C DJF0032CS

DJS0033 DJS0033C DJS0033CS
materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 1,5 L kapasitet: 1,5 L kapasitet: 1,5 L
farge: hvit farge: blank farge: børstet

Såpe HvitSkum BlankSpray Børstet

Modell  
DJ/DJF/DJS

24
0 

m
m

133 mm110 mm
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MED HØY KAPASITET FOR  
OFFENTLIGE TOALETTER OG VASKEROM

TØRKEPAPIR DISPENSER

På en tørkepapir dispenser er det viktig med vinduet i front som enkelt viser service personalet når det må etterfylles papir.  
Når dispenserne etterfylles på riktig tidspunkt, vil brukernes behov bli ivaretatt.

DESIGN OG FUNKSJONALITET
Den nye tørkepapir dispenseren er designet for å kunne håndtere 
en mengde forskjellige papirtyper i forskjellige  størrelser og papir 
kvaliteter. Laget i solid konstruksjon av rust fritt stål, helsveiset 
som gjør disse sterke og varige. Med sin høye kapasitet av papir, 
gjør disse til ideelle på offentlige toaletter og vaskerom med høy 
trafikk. I tillegg ser disse tørkepapir dispenserne flotte ut.

SMART PAPIRÅPNING
Disse dispenserne er designet for systemfrie kommesielle 
tørkepapirer, så de kan fylles med tørkepapir etter ønske.
Den ergonometriske designede papiråpningen gjør at det blir 
levert ett individuelt tørkepapir hver gang. 

ÅPNING I FRONT OG INGEN 
PROBLEMER MED AT PAPIR SETTER 
SEG FAST
Med MC-Smart låsesystem kan dispenserne enkelt lukkes med 
en hånd. Låses helt automatisk. Å åpne dispenserne er også 
veldig enkelt. Med Mediclinics systemnøkkel kan dispenseren 
åpnes i front for enkel påfylling. Med sin utforming og design 
slipper man papirkrøll.

DISPENSERE SOM IKKE ER 
FOR SYSTEM PAPIR

 › Pent design og enkel frontfylling

 › For systemfrie kommersielle tørkepapirer

 › For C-, Z- og Interfold tørkepapir

 › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem

 › Kapasitet 400-600 tørkepapirer 

 › Medinox kvalitet i rustfritt stål

 › For høy trafikk

SERIEN
 
DT2106 HVIT  DT2106C BLANK  DT2106CS BØRSTET

Plastikk beskyttelse på vindu i front



HYGIENE MED STIL

7

MEDICLINICS DISPENSER SERIE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller DT2106 DT2106C DT2106CS

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Vekt (tom) Kg 1,8 1,8 1,8

Papir mm 260 x 100 260 x 100 260 x 100 

Papir kapasitet brettet i C/Z u. 400-600 400-600 400-600

 › Helsveiset

 › Papiråpning har avrundede hjørner for å minimere av/opprevet papir

 › Dør er hengslet med frontlås for enkel tilgang til påfylling av papir

 › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen

 › Lås med standard Mediclinics nøkkel

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

DT2106 DT2106C DT2106CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 400-600 C/Z tørkepapir kapasitet: 400-600 C/Z tørkepapir kapasitet: 400-600 C/Z tørkepapir
farge: hvit farge: blank farge: børstet

33
0 

m
m

275 mm 130 mm

TØRKEPAPIR DISPENSERE / PAPIR MED C/Z FOLDER
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MED UNIK SKYVEDØR FOR HURTIG 
FRONT PÅFYLLING

RULL
TØRKEPAPIR DISPENSER

FOR PAPIR RULLER TIL
TØRKING OG RENGJØRING

 › Plassbesparende design og solid konstruksjon

 › Unik skyvedør for front påfylling

 › Skyvedør med innfelt håndtak

 › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem

 › Oppbevarer tørkepapir ruller låst til enhver tid

 › For ruller opp til 210 mm i høyde og Ø250mm

 › Monteres på vegg med 4 fester

 › Kan monteres direkte under f.eks. en hylle

 › Medinox kvalitet i rustfritt stål

 › For høy trafikk

TØRKEPAPIR RULLER OPPBEVARES 
LÅST OG BESKYTTET P.G.A. HYGIENE 
OG SIKKERHET

Mediclinics sentertrekk dispensere 
er å anbefale hvis det er viktig at 
tørkepapiret oppbevares hygienisk 
og låst. 

Tørkepapiret er beskyttet mot 
vannsprut og ventilasjons hull 
i bunnen eliminerer eventuelt 
kondensering på innsiden.

UNIK SKYVEDØR FOR ENKEL FRONT 
PÅFYLLING
Mange sentertrekk dispensere er ofte vanskelige å fylle p.g.a. 
hengslede front konstruksjoner.

Sentertrekk dispensere fra Mediclinics er enkle  p.g.a. sin  unike  
halvrunde, 180o graders skyvedør i fronten. På innsiden av 
dispenseren er det en thermoplastikk innside for jevnt rullende 
tørkepapir.

TØRKEPAPIR FOR TØRKING AV 
HENDER OG FOR RENGJØRING PÅ 
FORSKJELLIGE OMRÅDER
Tørkepapir trekkes ut av dispenseren på undersiden, gjennom en 
taggete åpning. Systemet er optimalisert for hyppig papir strøm. 
Sentertrekk dispensere kan brukes til generell rengjøring ved 
matlaging på kjøkkenet, i verkstedet eller på fitness senter. Det 
unike frontfylling designet gjør at dispenseren kan monteres 
direkte under hyller, uten at det går utover muligheten for 
påfylling av papir.

HVA DU SER ETTER I EN GOD 
SENTERTREKK DISPENSER
System for hyppig papirstrøm, optimaliserer bruken av papir.

Rent papirkutt uten risiko  for skader p.g.a. skarpe tenner.

Solid konstruksjon for bruk i industrien og offentlige steder.

SERIEN
 
DT0303 HVIT  DT0303C  BLANK  DT0303CS  BØRSTET

Enkel front påfylling
gjennom 180o skyvedør 



HYGIENE MED STIL
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MEDICLINICS DISPENSER SERIE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller DT0303 DT0303C DT0303CS

Vekt (tom) Kg 3,1 3,1 3,1

Rull størrelse mm max Ø250 max Ø250 max Ø250

Høyde på papirrull mm 210 210 210 

 › Dreneringshull i bunnen for å morvirke eventuell  
kondensering av vann på innsiden av dispenseren

 › Skyvedør med innfelt håndtak for og åpne å lukke

 › Thermoplastikk innside av dispenser

 › System for optimalisert bruk av papir

 › Front skyvedør som gjør at dispenser kan monteres under hyller, 
og gjør det enkelt og etterfylle papir

 › Taggete kant på dispenser som gjør det enkelt å rive av papir

 › Lås med standard Mediclinics nøkkel  

 › Passende til matindustrien

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

DT0303 DT0303C DT0303CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: max. rull Ø250 mm kapasitet: max. rull Ø250 mm kapasitet: max. rull Ø250 mm
farge: hvit farge: blank farge: børstet

TØRKEPAPIR DISPENSER / RULL

261 mm

37
6 

m
m 26
1 

m
m

261 mm
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ELEGANT 
KOMPAKT
PLASSBESPARENDE

ÅPNE SØPPELBØTTER 
SØPPELBØTTER

SØPPELBØTTER SOM KAN 
BENYTTES OVERALT

 › Med åpen topp for enkel kasting av søppel

 › Hengslet poseholder er standard

 › poseholder festet til søppelbøtte

 › Pent utseende uansett hvor den brukes

 › En garantert bestselger

 › Stor kapasitet på 25L  

 › Medinox kvalitet i rustfritt stål

 › For høy trafikk

DESIGN, FUNKSJONALITET  
OG TILFREDSE KUNDER

De stilige søppelbøttene er de mest populære 
og universelle bøttene i vårt sortiment. 
Mediclinics søppelbøtter er verdt sin pris 
med hensyn til kvalitet og funksjonalitet til 
daglig bruk i mer enn 100 land verden over. 
Meget godt egnet til bruk hvor robuste og 
holdbare søppelbøtter er påkrevet.

INTERGRERT POSEHOLDER
En poseholder er standard i alle søppelbøttene. Poseholderen 
er integrert og hengslet slik at den ikke kan bli borte. Dette 
designet garanterer at søppelposen blir holdt sikkert på plass i 
søppelbøtten, slik at søppel ikke faller utenfor posen.

FRITTSTÅENDE ELLER MONTERT 
PÅ VEGG
Søppelbøttene kan enten settes fritt på gulvet, eller festes på 
vegg for å gjøre rengjøring enklere. Søppelbøttene har stor nok 
kapasitet for en lang arbeidsdag eller travle områder.

SERIEN

 
PPA2279 HVIT

 PPA2279C  BLANK

  PPA2279CS BØRSTET

Det pene utseendet og den robuste utførelsen gjør disse søppelbøttene meget godt egnet for installasjon på kontorer, korridorer, på toaletter/
vaskerom og i butikker etc., overalt hvor plass og pent design er et tema.

VI ANBEFALER OGSÅ: 
MEDICLINICS STORE 
SØPPELBØTTER

Kapasitet for en lang arbeidsdag 
eller travle områder

80L
65L
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HYGIENE MED STIL
MEDICLINICS DISPENSER SERIE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller PPA2279 PPA2279C PPA2279CS

Vekt (tom) Kg 3,7 3,7 3,7

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Kapasitet L 25 25 25

REF. REF. REF. 

PPA2279 PPA2279C PPA2279CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 25L kapasitet: 25L kapasitet: 25L
farge: hvit farge: blank farge: børstet

AVFALLSBEHOLDERE & SØPPELBØTTER / ÅPNE

 › Enten frittstående eller veggmontert

 › Avtagbar plastikk ring i sort PP for pose holder

 › Beholder er en enhet

KOMPONENTER OG MATERIALE

46
0 

m
m

335 mm 176 mm
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ELEGANT 
HYGIENISKE
PLASSBESPARENDE

HYGIENEBEHOLDERE

FOR TOALETTER BÅDE 
PRIVATE OG OFFENTLIGE

HYGIENEBEHOLDERE, SOM GJØR 
DAMETOALETTET KOMPLETT
Attraktivt, solid og pent design. Det pene utseende og 
funksjonaliteten gjør disse hygienebeholderne uunnværlige 
på hvilket som helst toalett. Plassbesparende, flatt design med 
avrundede hjørner. Hygienebeholderne kan brukes fritt stående 
eller monteres fast på vegg.

UUNNVÆRLIG TILLEGGSUTSTYR
I de tilfellene hygienebeholdere ikke monteres, blir tørkepapir 
og annet ofte kastet direkte på gulvet, og i værste tilfelle direkte i 
toalettet. Dette kan etterhvert tette avløp og bruken av toalettene.

Ikke glem dette uunnværlige tilleggsutstyret på toalettet,  brukerne 
vil sette pris på din omtanke.

HYGIENE OG RENGJØRING
Beholderne er enkle å regjøre. 
Metallokket er hengslet til 
beholderen og stikker 3,5 mm 
ut fra beholderen, som gjør det 
enkelt og hygienisk og åpne med 
minimal kontakt.

Valgfri poseholder gjør at posene holdes ryddig på plass, og 
gjør beholderne enda mer hygieniske. 

SERIEN

 
PP0006 / PPA006 HVIT

 
PP0006C /  
PPA006C BLANK

 
PP0006CS / PP0006CS 
BØRSTET

PP0006 med haker for enkel 
montering av hygiene poser.

PPA006 med pose holder for å 
holde posene ryddig på plass.

Skitne og tette toaletter vil kunne lede til små katastrofer og etterhvert sette ditt firma i ett dårlig lys.
Å få tilbake sitt gode renome kan  bli en mye dyrere løsning, enn å tilby slike basis produkter til ditt toalett.

 › Med hengslet topp for enkel tilgang

 › Lokket kan åpnes kun med en fingertupp

 › poseholder er valgfritt

 › Frittstående eller veggfestet

 › Stor kapasitet på 6L  

 › Medinox rustfritt stål 

 › For høy trafikk

Ideelle for toaletter med  
hygienebeholdere

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS SANITITÆR

POSE DISPENSERE
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HYGIENE MED STIL
MEDICLINICS DISPENSER SERIE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller PP0006 PP0006C PP0006CS

Vekt (tom) Kg 1,4 1,4 1,4

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Materialtykkelse på lokk L 0,8 0,8 0,8

 › Frittstående eller fast montert på vegg med to skruer på 
baksiden

 › Lokket står ut 3,5 mm i forhold til beholderen, som gjør at 
lokket åpnes enkelt 

 › Valgfri pose holder

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

PP0006 PP0006C PP0006CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 6L kapasitet: 6L kapasitet: 6L
farge: hvit farge: blank farge: børstet

AVFALLSBEHOLDERE & SØPPELBØTTER / HYGIENEBEHOLDERE

230 mm 102 mm

29
0 

m
m



14

STOR KAPASITET
DISPENSERE FOR OFFENTLIGE  
TOALETTER OG VASKEROM

TOALETTPAPIR DISPENSERE 
STORE TOALETTPAPIR DISPENSERE

FORM FØLGER  
FUNKSJON TIL DET 
PERFEKSJONISTISKE

FORM FØLGER FUNKSJON 
Runde former, solid, pent design, ser flott 
ut i hver toalettbås. Den pene sirkulære 
formen passer elegant inn på selv det  
smaleste toalett, og de avrundede hjørnene 
gjør at man ikke skader seg om uhellet 
skulle være ute, og man skulle bli presset 
mot dispenseren.

DESIGN OG FUNKSJONALITET
Dispenseren har ingen bevegelige deler innvendig, men de har ett unikt 
bremsesystem for store ruller som kan justeres til papir dimensjonen 
og til papirkvaliteten på rullene. Akselen har 2 posisjoner, som gjør at 
det kan benyttes papirruller med forskjellig diameter på senter hullet.

Frontpanelet er solid hengslet til dispenseren og kan enkelt  åpnes med 
systemnøkkel, og låses automatisk når lokket lukkes for å spare tid.

De store dispenserne leveres i 2 dimensjoner, og kan bli utstyrt 
for 3 standard papirruller. Vinduet i front viser hvor mye papir 
som er igjen. Papiråpningen kutter både papir med og uten 
perforering, som gjør at det kan benyttes papir i ulike kvaliteter.

STØRST KAPASITET FOR  
SMÅ ROM
Industrielle toalettpapir ruller, også kalt “Jumbo ruller” har omtrent 
10 ganger mer toalettpapir enn standard ruller. Det kreves derfor 
sjeldnere påfyll, og er derfor populære i industriell sammenheng og 
offentlige steder med høy trafikk.

SERIEN
 PR2783 / PR2787 /  
PR2789 HVIT

 
PR2783C / PR2787C /  
PR2789C BLANK 

 
PR2783CS / PR2787CS /   
PR2789CS BØRSTET

 › Dispenser for store ruller opp til Ø275 mm 

 › Justerbar til forskjellige senter størrelser

 › Avrivningsystem for papir er justerbart

 › Også tilgjengelig for 3 standard toalett ruller

 › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem

 › Medinox rustfritt stål

 › For høy trafikk

Toalettpapir dispenserne kommer i to dimensjoner: diameter 250 (PR2783/C/CS) og 310 mm (PR2787/C/CS). 
Dispenser med diameter 310 mm kan også bli utstyrt for 3 standard papir ruller (referense PR2789/C/CS).

Solid rustfritt stål AISI 304
For mange års daglig bruk

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS TOALETT 

BØRSTEHOLDERE
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HYGIENE MED STIL
MEDICLINICS DISPENSER SERIESTORE TOALETTPAPIR DISPENSERE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller PR2783 PR2783C PR2783CS

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Vekt (tom) Kg 1,25 1,25 1,25

Papirrull kapasitet mm max. Ø230 max. Ø230 max. Ø230

Toalettrull bredde mm max. 115 max. 115 max. 115

Toalettrull senterhull (minimum) mm Ø45 Ø45 Ø45

 › Stilig design passer for alle våtrom

 › Papirbeholder laget som en komponent

 › Helt lokk, som kan svinges ned for etterfylling av papir

 › Bakplate med flere monteringshull for enkel installasjon

 › Avtagbar aksel gir variasjon av papir påfyll (2 posisjoner)

 › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen

 › Aksel med anti-spin til papir holder

 › Bakplate med anti-fuktighetstøtte

 › Låses med standard mediclinics nøkkel

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

PR2783 PR2783C PR2783CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: max. rull Ø230 mm kapasitet: max. rull Ø230 mm kapasitet: max. rull Ø230 mm
farge: hvit farge: blank farge: børstet

TOALETTPAPIR DISPENSERE / INDUSTRIELLE

ø250 mm

129 mm
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ø310 mm

129 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller PR2787 PR2787C PR2787CS
Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Vekt (tom) Kg 1,70 1,70 1,70

Papirrull kapasitet mm max. Ø274 max. Ø274 max. Ø274

Toalettrull bredde mm max. 115 max. 115 max. 115

Toalettrull senterhull (minimum) mm Ø45 Ø45 Ø45

 › Stilig design passer for alle våtrom

 › Papirbeholder laget som en komponent

 › Helt lokk, som kan svinges ned for etterfylling av papir

 › Bakplate med flere monteringshull for enkel installasjon

 › Avtagbar aksel gir variasjon av papir påfyll (2 posisjoner)

 › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen

 › Aksel med anti-spin til papir holder

 › Bakplate med anti-fuktighetstøtte

 › Låses med standard mediclinics nøkkel

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

PR2787 PR2787C PR2787CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: max. rull Ø275 mm kapasitet: max. rull Ø275 mm kapasitet: max. rull Ø275 mm
farge: hvit farge: blank farge: børstet

REF. KIT 2789
Valgfri aksel for 3 ruller,
tilgjengelig som tilleggsutstyr.

TOALETTPAPIR DISPENSERE / INDUSTRIELLE

3 akselløse  
ruller

3 ruller  
med aksel

STORE TOALETTPAPIR DISPENSERE
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HYGIENE MED STIL
MEDICLINICS DISPENSER SERIE

ø310 mm

129 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller PR2789 PR2789C PR2789CS

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Vekt (tom) Kg 1,75 1,75 1,75

Papirrull kapasitet u. 3 3 3 

Toalettrull bredde mm max. 115 max. 115 max. 115

Toalettrull senterhull (minimum) mm Ø45 Ø45 Ø45

 › Stilig design passer for alle våtrom

 › Papirbeholder laget som en komponent

 › Helt lokk, som kan svinges ned for etterfylling av papir

 › Bakplate med flere monteringshull for enkel installasjon

 › Avtagbar aksel gir variasjon av papir påfyll (2 posisjoner)

 › Vindu i front, så man lett ser hvor mye papir som er igjen

 › Bakplate med anti-fuktighetstøtte

 › Låses med standard mediclinics nøkkel

KOMPONENTER OG MATERIALE

REF. REF. REF. 

PR2789 PR2789C PR2789CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 3 ruller kapasitet: 3 ruller kapasitet: 3 ruller
farge: hvit farge: blank farge: børstet

REF. 939105SMD
Valgfri aksel for industrielle ruller,
tilgjengelig som tilleggsutstyr.

TOALETTPAPIR DISPENSERE / STANDARD / KAN TILPASSES INDUSTRIEN

Papirrull

STORE TOALETTPAPIR DISPENSERE
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FOR 2 RULLER AV STANDARD  
TOALETTPAPIR

TOALETTPAPIR DISPENSERE 
STANDARD TOALETTPAPIR DISPENSERE

FULLKOMMENHET FOR 
STANDARD TOALETTRULLER

KOMPAKTE ELEGANTE DISPENSERE 
MED STOR KAPASITET
Uten disse, blir et toalett besøk nesten utenkelig. En papirrull 
klar til bruk, og en ekstra rull i reserve inntil det er behov, sikkert 
oppbevart under låsbart lokk. På den måten holdes reserverullen 
sikkert oppbevart, slik at ingen kan tulle med den. Smart fjærsystem 
holder reserverullen bortefra rullen som er i bruk.

VIKTIGHETEN AV Å HA EN RESERVE 
RULL TILGJENGELIG TIL ENHVER TID
To ruller gir tilstrekkelig med tid mellom hver påfylling, og dine 
ansatte kan lett se gjennom vinduene når det trengs påfylling.

Vinduet på begge sider av dispenseren gjør det enkelt å dytte 
reserverullen i posisjon, for umiddelbar bruk når første rull er tom. 
Sidevinduene viser også når det er tid for påfyll. En ny rull kan enkelt 
fylles i på toppen av dispenseren. Tomme toalettruller kommer ut i 
bunnen av dispenseren. 

HVA KAN DU FORVENTE FRA EN DISPENSER 
FOR VANLIGE TOALETTRULLER
At de kan håndtere universale systemfrie kommersielle toalettruller 
i forskjellige størrelser og bredder. Trygt og sikkert låsesystem som 
holder rullene på plass, slik at de ikke blir ødelagt.

At dispenserne ikke har bevegelige deler eller skarpe kanter, som 
kan skade mennesker på små toaletter. At dispenserne har stor nok 
kapasitet ved forsinkelse av påfyll.

SIKKERHET OG FUNKSJONALITET
Fra disse dispenserne kan ikke 
rullene fjernes fordi de er låst inne 
i dispenseren. Dispenseren fylles 
på toppen. Lokket kan bare åpnes 
med systemnøkkelen. Lokket låses 
automatisk når lokket lukkes for 
hånd. Tomme ruller kommer enkelt 
ut i bunnen av dispenseren, når de 
er brukt opp.

 › Justerbar til forskjellige rull størrelser

 › For standard ruller opp til Ø135 mm

 › Ingen bevegelige deler innvendig

 › Senker neste rull fra siden

 › Hvert tørk er enkelt å få tak i

 › Trygt og sikkert MC-Smart låsesystem

 › Medinox rustfritt stål

 › For høy trafikk

DISPENSERE FOR BRETTET TOALETTPAPIR. 
Med refereranse til DHT100/C/CS Mediclinics tilbyr også 3 dispensere for brettet toalettpapir, med kapasitet på ca. 400 ark.

Med en kapasitet på 
250 Setetrekk

VI ANBEFALER OGSÅ:
MEDICLINICS TOALETT 
SETETREKK DISPENSERE

SERIEN
 
PR2784 HVIT  PR2784C  BLANK  PR2784CS  BØRSTET
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HYGIENE MED STIL
MEDICLINICS DISPENSER SERIESTANDARD TOALETTPAPIR DISPENSERE

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modeller PR2784 PR2784C PR2784CS

Materialtykkelse mm 0,8 0,8 0,8

Vekt (tom) Kg 1,1 1,1 1,1

Papirrull kapasitet u. 2 2 2

Toalettrull bredde mm max. ... Ø110 max. ... Ø110 max. ... Ø110

REF. REF. REF. 

PR2784 PR2784C PR2784CS
materiale: stål materiale: AISI 304 rustfritt stål materiale: AISI 304 rustfritt stål
kapasitet: 2 ruller kapasitet: 2 ruller kapasitet: 2 ruller
farge: hvit farge: blank farge: børstet

TOALETTPAPIR DISPENSERE/ STANDARD  RULLER

 › Papirbeholder laget som en komponent

 › Helt lokk, uten noen form for sveising

 › Åpning på hver side og Vindu i front, så man lett ser hvor mye 
papir som er igjen

 › Toalettpapir rullen senkes når den forrige er brukt opp, ved å 
putte hånden gjennom side åpningene

 › Låses med standard mediclinics nøkkel

KOMPONENTER OG MATERIALE
120 mm

29
6 

m
m

152 mm
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