
Haluatko ansaita
rahaa käsienpesulla ?

5
vuoden
takuu

Tuomme maahan Saksalaisen Ophardt Hygiene Technik GmbH
valmistamia laitteita, jotka edustavat uusinta teknologiaa.

• Annostelijat ovat valmistettu kestävästä 1 mm harjatusta tai maalatusta teräksestä.

• Uusimmissa SanTRAL Plus saippua- ja käsipyyheannostelijoissa on
 jopa saatavilla tuotteen loppumisesta ilmoitus OWMS-sovellukseen.

• Saippua-annostelijat on helppo ja nopea täyttää.

SanTRAL-annostelijoiden kanssa voit itse valita mitä ja kenen tuotetta haluat kulloinkin käyttää. 
Ei enää annostelijoiden vaihtoja, ei tuote hävikkiä ja AFP käsittelyn myötä ei sormenjälkiä. 
Annostelijoilla 5 vuoden takuu ja varma varaosa saatavuus.

Voit säästää jopa 75 % saippua kustannuksissa vaihtamalla maailman 
vahvimpiin ja kestävimpiin SanTRAL-annostelijoihin, joissa saippuat 
säilyvät puhtaina ja hygienisinä (laboratoriotutkimus 2017).

Erään kaupungin uimahallin käyttökokemus
Saippuan kulutus 10 L/pv. Entinen saippua kasetissa 7€/L,
nykyinen 5L astiassa 2€/L, näin saatiin säästöä 5€/L.
Säästöä vuodessa reilut 18 000 €, eli noin 70 %

• SanTRAL-annostelijoiden vaihto on samalla hyvä ilmastoteko. Muovin käyttö vähenee
 esim.  dispenso ja saippuakasetteihin verrattuna yli 50%.
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Haluatko ansaita rahaa
paperia käyttämällä ?

Erään huoltoaseman esimerkki:
annostelijan 1 kk kulutus
• Merkkipaperi, 8 säkkiä x 80 € = 640 €
• Tarvikepaperi, HTU 1 annostelijassa
 8 säkkiä x 30 € = 240 €
Säästöä syntyy vuodessa  4 800 €, eli noin 60%

Voit säästää jopa 60 % talouspaperikustannuksissa vaihtamalla talouspaperi-
automaatit maailman vahvimpiin ja kestävimpiin SanTRAL-annostelijoihin.

HTU 1 automaattinen paperipyyheannostelija käyttää eri paperilaatuja joissa maksimi 
leveys  on 190 mm ja halkaisija 200 mm sekä hylsyn maksimi halkaisija 38 mm, paperin 
syöttö säädettävissä. Paristojen käyttöikä on noin 60 000 - 70 000 paperipyyhettä.

SanTRAL-annostelijassa voit aina itse valita mitä ja kenen tuotetta käytät, et ole sidottu 
määrättyihin tuotemerkkeihin. Ei enää annostelijoiden vaihtoja ja uusien reikien poraamista.
SanTRAL annostelijat käsitelty AFP käsittelyllä, ei sormenjälkiä.

Kaikilla SanTRAL annostelijoilla on 5 vuoden takuu.

SanTRAL sarja tarjoaa ratkaisut kaikkiin tilanteisiin, monipuoliset
saippua-annostelijat ja automaattiset paperipyyheannostelijat.
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