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518  HYGIËNE EN PERSOONLIJKE VERZORGING

Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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deb Stoko Stokoderm Sun Protect 30 
Pure huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.121.00
• Waterbestendige huidbeschermende UV-crème tegen UVA-, UVB- en 

UVC-stralen voor professioneel gebruik
• Zonder geur- en kleurstoffen en geschikt voor alle huidtypes
• De crème trekt snel in, heeft geen invloed op het hanteren van 

gereedschappen en is daarom zeer geschikt voor regelmatig gebruik
• Hydraterend
• pH-huidneutraal
• Ongeparfumeerd
• 1 L patroon is te gebruiken met de Sun Protect 1000 dispenser (pagina 

526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.122.00*

deb Stoko Stokoderm Frost 
huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.150.10
• Zeer gemakkelijk aan te brengen crème voor bescherming van de huid 

tegen lage temperaturen bij werk in open lucht of in koelinstallaties
• Hoogwaardige bestanddelen beschermen en verzorgen de huid en 

zorgen voor het behoud van de natuurlijke huidbarrière
• Ook bij lage temperaturen gemakkelijk uit de tube te verwijderen en aan 

te brengen
• Trekt snel in, daardoor ook onder handschoenen te gebruiken
• Dermatologisch getest
• Zonder siliconen
• 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.151.00*

deb Stoko Stokoderm Aqua Pure 
huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.022.10
• Crème met herstellend effect beschermt de huid bij het werken met 

waterige of met water vermengde stoffen en bij nat werk
• Stabiliseert, regenereert en versterkt de huidbarrière
• Ongeparfumeerd en zonder kleurstoffen (conform HACCP)
• Zonder conserveringsmiddelen
• Dermatologisch gecertificeerd
• Compatibel met de meest gangbare handschoenmaterialen
• Zonder siliconen
• 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.024.00

deb Stoko Travabon classic 
huidbeschermer

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.000.10
• Voor de bescherming van de huid van handen en armen bij contact met 

olieachtige, niet in water oplosbare stoffen en niet in water oplosbare 
metaalbewerkingsoliën

• Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij het werken met sterk 
klevende vervuilingen en met niet in water oplosbare vervuilingen van 
o.a. olie, lak, grafiet, metaalstof, lijm en hars

• Vuilbindende speciale emulgatoren
• Glycerine en huidverzachter
• Zonder siliconen en vetvrij
• 1 L patroon is te gebruiken met de Protect 1000 dispenser (pagina 526)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.007.00
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deb Stoko Estesol Lotion Pure 
handreiniger 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.130.00
• Reinigende handlotion zonder geur- en kleurstoffen geschikt voor het 

verwijderen van lichte vervuiling
• Met glycerine tegen uitdroging van de huid
• Ideaal voor gebruik in algemene industriële en voedsel -

producerende- en verwerkende omgevingen
• Verhoogt het watergehalte in de bovenste lagen van de huid en 

beschermt de huid tegen uitdroging en houdt de handen soepel en zacht
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 1000 dispenser, 

2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 2000 dispenser en 
4 L patroon met Cleanse Light 4000 dispenser (pagina 526) 

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.131.00*

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.132.00*

deb Stoko Estesol Lotion handreiniger 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.150.00
• Licht geparfumeerde reinigende handlotion geschikt voor het 

verwijderen van algemeen vuil
• Met glycerine tegen uitdroging van de huid
• Verfrissende, vluchtige geur, geschikt voor zowel mannen als vrouwen
• Heldere, vloeibare blauwe gel
• Genereert in korte tijd productief schuim om snel en doeltreffend de 

handen te wassen
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 1000 dispenser, 

2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Light 2000 dispenser en 
4 L patroon met Cleanse Light 4000 dispenser (pagina 526) 

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.151.00*

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.152.00*

deb Stoko Refresh clear Foam zeep 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.550.00
• Milde schuimzeep voor de handen met verfrissende werking die de huid 

zacht en soepel doet aanvoelen
• De kwalitatief hoogwaardige schuimformule bevat voedende 

bestanddelen om de huid te hydrateren en uitdroging te voorkomen
• Geen geur- en kleurstoffen
• Het product, gebruikt als handreiniger, heeft niet het vermogen voedsel 

te besmetten
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Washroom 1000 dispenser 

en 1,2 L patroon is te gebruiken met de TouchFree Ultra met chroom 
dispenser (pagina 526) 

250 ml tube
Art.nr.: 8.50.549.00

1,2 L patroon
Art.nr.: 8.50.551.00*

deb Stoko Refresh Original Foam zeep 

1 L patroon - Art.nr.: 8.50.540.00
• Licht geparfumeerde, milde schuimzeep zonder kleurstoffen om de 

handen zacht en verfrissend te reinigen
• De verzorgende bestanddelen houden de huid soepel en beschermen ze 

tegen uitdroging
• De subtiele geur is uitstekend geschikt voor zowel mannen als vrouwen
• Met milde bestanddelen die helpen de huid fris en schoon te houden
• Onmiddellijk schuim op de handen, waardoor de tijd nodig om in te 

zepen wordt ingekort
• 1 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Washroom 1000 dispenser 

(pagina 526)  

250 ml tube
Art.nr.: 8.50.541.00

Het grootste assortiment 
professionele Skin Care- 
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deb Stoko Solopol classic Pure 
handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.60.267.00
• pH-huidneutrale handreiniger (zonder parfum) met natuurlijke 

schuurkorrel, met een sterke waskracht voor de verwijdering van sterke 
vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen

• Bevat een huidbeschermend en hydraterend bestanddeel, maar geen 
zeep, geen oplosmiddelen, geen kleurstoffen en geen siliconen

• Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel
• Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser 
(pagina 527) 

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.268.00*

deb Stoko Solopol classic handreiniger

250 ml tube - Art.nr.: 8.60.260.25
• pH-huidneutrale handreiniger met natuurlijke schuurkorrel, met een sterke 

waskracht en goede huidverdraagzaamheid voor de verwijdering van 
sterke vervuiling, zoals bijv. olie, vet, roet en smeermiddelen

• Bevat geen zeep, geen oplosmiddelen, geen kleurstoffen en geen 
siliconen

• Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel op de huid
• Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser 
(pagina 527) 

2 L patroon
Art.nr.: 8.60.263.00

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.264.00*

deb Stoko Solopol Lime handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.60.256.00
• Handreiniger zonder aardolie en oplosmiddelen met een gepatenteerde 

combinatie van natuurlijk maïsmeel en lichte limoenextracten
• Het product heeft een diepreinigende werking zonder de huid te 

beschadigen en verwijdert snel hardnekkige industriële vervuiling,  
zoals olie, vet of gewoon vuil

• Het natuurlijke aroma zorgt ervoor dat de huid fris ruikt
• Kan gemakkelijk, zonder residu, van de huid worden afgespoeld
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser 
(pagina 527) 

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.257.00*

deb Stoko Estesol Hair & body 
huidreiniger

250 ml flacon - Art.nr.: 8.50.143.00
• Aangenaam geparfumeerde uniseks douchegel voor verwijdering van 

lichte vervuiling op de werkplek
• Met glycerine om uitdroging van de huid te voorkomen en de huid zacht 

en soepel te houden
• Bevat een mix van conditioner en huidverzorgende bestanddelen, welke 

de huid na gebruik zacht en soepel houden
• Produceert een luxueus schuim voor het reinigen van het lichaam
• 1 L patroon is te gebruiken met de Shower 1000 dispenser, 2 L patroon 

is te gebruiken met de Shower 2000 dispenser en 4 L patroon met 
Shower 4000 dispenser (pagina 526 en 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.50.140.00

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.141.00*

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.142.00*
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Swarfega Orange handreiniger

4 L patroon - Art.nr.: 8.50.042.40
• Oplosmiddelvrije handreiniger met niet schurende polymeer microkorrels 

voor een grondige reiniging
• De oplosmiddelvrije formule helpt uitdroging van de huid voorkomen
• Bevat vochtinbrenger om de huid te verzorgen
• Verwijdert zonder moeite hardnekkige oliën, vetten en algemene 

vervuilingen
• Milde sinaasappelgeur laat de huid fris en met aangename geur achter
• 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L 

patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527) 
• Ook verkrijgbaar als 15 liter emmer of als 4 liter pompfles

4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.042.00

1 L pot
Art.nr.: 8.50.045.00*

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.046.00*

deb Stoko Kresto Special ultra 
handreiniger

250 ml tube - Art.nr.: 8.60.330.25
• Een zeepvrije speciale handreiniger met een zeer sterk reinigende 

werking om sterk klevende vervuilingen te verwijderen, zoals bijv. van 
lakken, harsen, lijmen en olieverven

• Met speciaal oplosmiddel op basis van esters
• Zonder toevoeging van water, zonder conserveringsmiddelen en 

siliconen
• Met natuurlijk schuurmiddel Astopon
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Ultra 2000 dispenser 

(pagina 527) 

2 L patroon
Art.nr.: 8.50.625.00

deb Stoko Kresto classic handreiniger

250 ml tube - Art.nr.: 8.60.310.25
• Zwakzure handreiniger met schuurkorrel én met oplosmiddel
• Het speciale oplosmiddel is vrij van toxicologisch twijfelachtige 

bestanddelen, zoals bijv. gehalogeneerde of aromatische 
koolwaterstoffen

• Voor de verwijdering van extreme vervuilingen van bijv. smeerolie, 
grafiet, metaalstof, roet, welke alleen maar met een handreiniger met 
oplosmiddel verwijderd kunnen worden

• Bevat geen zeep en siliconen
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en  

4 L patroon met de Cleanse Heavy 4000 dispenser (pagina 527) 

2 L patroon
Art.nr.: 8.60.314.00

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.315.00*

deb Stoko Solopol classic Extra 
handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.60.273.00
• pH-huidneutrale handreiniger met schuurkorrel, met een zeer sterke 

waskracht voor de verwijdering van superzware vervuiling, zoals bijv. 
olie, vet, roet en smeermiddelen

• Bevat geen zeep, oplosmiddelen, kleurstoffen en siliconen
• Voedende huidverzachter voor een aangenaam zacht gevoel op de huid
• Met plantenextract (Aloë Vera) met verzorgende eigenschappen
• Met natuurlijk Astopon en huidbeschermingsstof Eucornol
• 2 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 2000 dispenser en 

4 L patroon is te gebruiken met de Cleanse Heavy 4000 dispenser 
(pagina 527) 

4 L patroon
Art.nr.: 8.60.274.00*
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Swarfega Lemon handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.50.055.00
• Oplosmiddelvrije handreiniger met citrusgeur
• Combineert hoogwaardig ontwikkelde oppervlaktereinigers met 

natuurlijke maïsmeelscrub om olie, vet en algemene vervuilingen snel en 
effectie te verwijderen

• Een rijkelijke crèmeachtige lotion die snel en eenvoudig reinigt zonder 
vettig gevoel aan de handen

• Bevat glycerine en een lanoline afgeleide, zeer effectieve 
vochtinbrengers en weekmakers om de huid vochtig te houden

• 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L 
patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527) 

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.052.40

4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.052.00*

15 L emmer
Art.nr.: 8.50.052.50*

Swarfega Xtra handreiniger

2 L patroon - Art.nr.: 8.50.602.00
• Met glycerine verrijkte handreiniger met niet schurende korrel die 

effectief is tegen de meeste oliesoorten, vetten en algemene vervuiling 
terwijl het product extra verzorgend is

• Een geoptimaliseerde mix van huidreinigers met een hoog gehalte 
vochtinbrengers verwijdert zware industriële vervuiling terwijl de handen 
goed beschermd worden tegen invloeden van de zware werkomgeving

• Een frisse limoengeur laat de huid fris en met een aangename geur 
achter

• 2 L patroon is te gebruiken met de Swarfega 2000 dispenser en 4 L 
patroon is te gebruiken met de Swarfega 4000 dispenser (pagina 527) 

4 L patroon
Art.nr.: 8.50.604.00*

4,5 L pot
Art.nr.: 8.50.604.50*

Swarfega black box reinigingsdoekjes

Art.nr.: 8.50.950.00
• Heavy Duty reinigingsdoekjes voor het verwijderen van zware tot zeer 

zware industriële vervuilingen, zoals olie, vet en smeer, maar ook 
verven, lijmen, lakken, etc.

• Regelmatig gebruik voorkomt dat verfrestanten uitharden op de huid
• Sterke, extra grote doekjes met grote absorberende werking hebben een 

snelle en effectieve werking zonder een plakkerig gevoel na te laten
• Verzorgend, bevat glycerine wat de huid voedt
• Geparfumeerd door aangename citrusgeur, de huid ruikt na gebruik fris
• Geen water nodig voor het reinigen van de huid
• Inhoud: 150 doekjes

Muurhouder t.b.v. Black Box
Art.nr.: 8.50.951.00*

Wet Wipe reinigingsdoekjes

Art.nr.: 8.94.070.00
• Deze reinigingsdoeken zijn erg handig bij elke zware klus
• Verwijdert zware tot zeer zware industriële vervuilingen, zoals olie,  

vet en smeer, maar ook verven, lijmen en lakken
• Inhoud: 150 doekjes per emmer
• Verpakking: 4 emmers
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deb Stoko Stokolan Light Gel 
verzorgingsgel

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.565.00
• Een niet vette verzorgende gel met de vochtinbrengende bestanddelen 

glycerine en ureum
• Zeer gemakkelijk smeerbaar en trekt zeer snel in de huid in zonder een 

storende vetfilm achter te laten
• Bezorgt de huid tijdens het aanbrengen een aangenaam, zacht gevoel 

en ondersteunt bij regelmatig gebruik de natuurlijke regeneratie van de 
huid

• Compatibel met alcoholische handontsmettingsproducten
• Siliconenvrij en pH zwak zuur
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527) 

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.400.00

deb Stoko Stokolan Hand & body 
huidverzorger

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.570.00
• Hydraterende, verzorgende, gladmakende softcrème die creatine, 

allantoïne, glycerine en het innovatieve Smooth Complex bevat
• Reguleert de vochtbalans van de huid, maakt de huid glad en soepel en 

stabiliseert de barrière van de huid
• Door de samenstelling en de structuur als softcrème is dit gemakkelijk 

uitsmeerbaar, trekt de crème snel in en laat het geen storende film achter 
op de huid

• pH-huidneutraal (zwak zuur)
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527) 

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.572.00

deb Stoko Stokolan classic 
huidverzorger

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.520.00
• Een siliconenvrije huidverzorgingscrème, die gemakkelijk uitsmeert en 

goed in de huid intrekt
• Door de gelijktijdige toevoer van vocht en vetstoffen versterkt Stokolan 

Classic de natuurlijke regeneratie van de huid
• Bij regelmatig gebruik blijft de huid glad en soepel. Het ruw 

worden of uitdrogen van de huid wordt verhindert en de natuurlijke 
beschermfunctie van de huid blijft behouden

• Bevat huidverzorgende lanoline van farmaceutische kwaliteit
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527) 

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.521.10

deb Stoko Stokolan Sensitive Pure 
huidverzorger

100 ml tube - Art.nr.: 8.60.573.00
• Voldoet als huidverzorgingscrème zonder parfum, kleurstoffen, siliconen 

en zonder conserveringsmiddelen aan de hoge zorgbehoeften van de 
gevoelige en allergiegevoelige huid

• Versterkt de natuurlijke huidbarrière en verzacht de huid
• Door de hoge concentratie aan vochtbindende, hydraterende en huid-

verzorgende ingrediënten, evenals door de huideigen energie-booster 
creatine wordt het afweersysteem van de huid ondersteund en versterkt

• Geen nadelige invloed op levensmiddelen (conform HACCP)
• 1 L patroon is te gebruiken met de Restore 1000 dispenser (pagina 527)

1 L patroon
Art.nr.: 8.60.574.00
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Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële 
en publieke omgevingen. Unieke reeks gesloten, luchtdichte 
patroondispensers van 1, 2 of 4 liter. Voor gebruik met Deb Stoko 
huidzorgproducten of Swarfega producten in patroonverpakking.
Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt 
een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. Lege 
patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen.

dit is een overzicht van de dispensers die te gebruiken 
zijn met de in deze catalogus afgebeelde producten. 
Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op 
zoek naar een andere dispenser of vulling,  dan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

 deb Stoko dispensers

 Protect 1000 dispenser Sun Protect 1000 
dispenser

cleanse Washroom 1000 
dispenser

TouchFree ultra met 
chroom dispenser, zwart

TouchFree ultra met 
chroom dispenser, wit

Art.nr.:  8.50.981.00 Art.nr.: 8.50.982.00 Art.nr.: 8.50.967.00 Art.nr.: 8.50.983.00 Art.nr.: 8.50.984.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1,2 liter Inhoud patroon: 1,2 liter
Voor gebruik met:
 • Travabon Classic (pag. 519)
•  Stokoderm Aqua Pure (pag. 519)
•  Stokoderm Frost  (pag. 519)

Voor gebruik met:
•  Stokoderm Sun Protect 30 Pure 

(pag. 519)

Voor gebruik met:
• Refresh Original Foam (pag. 521)
•  Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

cleanse Light 1000 
dispenser

cleanse Light 2000 
dispenser

cleanse Light 4000 
dispenser

Shower 1000 dispenser Shower 2000 dispenser

Art.nr.: 8.50.972.00 Art.nr.: 8.50.973.00 Art.nr.: 8.50.974.00 Art.nr.: 8.50.969.00 Art.nr.: 8.50.970.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter
Voor gebruik met:
•  Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

ZEEPdISPENSERS

Shower 4000 dispenser
cleanse Heavy 2000 
dispenser

cleanse Heavy 4000 
dispenser

cleanse ultra 2000 
dispenser

Restore 1000 dispenser

Art.nr.: 8.50.971.00 Art.nr.: 8.50.975.00 Art.nr.: 8.50.976.00 Art.nr.: 8.50.977.00 Art.nr.: 8.50.988.00

Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 1 liter
Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Kresto Special Ultra (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Stokolan Light Gel (pag. 525)
•  Stokolan Hand & Body (pag. 525)
•  Stokolan Classic (pag. 525)
•  Stokolan Sensitive Pure (pag. 525)

 Swarfega dispensers

Swarfega 2000 dispenser Swarfega 4000 dispenser
Swarfega P.E.T. 4,5 L 
dispenserpomp

Art.nr.: 8.50.961.00 Art.nr.: 8.50.962.00 Art.nr.: 8.50.000.01

Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 4,5 liter
Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
•  Alle 4,5 liter Swarfega potten
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Manuele dispensers voor professioneel gebruik in industriële 
en publieke omgevingen. Unieke reeks gesloten, luchtdichte 
patroondispensers van 1, 2 of 4 liter. Voor gebruik met Deb Stoko 
huidzorgproducten of Swarfega producten in patroonverpakking.
Door één druk op de grote, gemakkelijk te bedienen knop wordt 
een optimale en gecontroleerde dosis product afgeleverd. Lege 
patronen kunnen in een paar seconden worden vervangen.

dit is een overzicht van de dispensers die te gebruiken 
zijn met de in deze catalogus afgebeelde producten. 
Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op 
zoek naar een andere dispenser of vulling,  dan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

 deb Stoko dispensers

 Protect 1000 dispenser Sun Protect 1000 
dispenser

cleanse Washroom 1000 
dispenser

TouchFree ultra met 
chroom dispenser, zwart

TouchFree ultra met 
chroom dispenser, wit

Art.nr.:  8.50.981.00 Art.nr.: 8.50.982.00 Art.nr.: 8.50.967.00 Art.nr.: 8.50.983.00 Art.nr.: 8.50.984.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 1,2 liter Inhoud patroon: 1,2 liter
Voor gebruik met:
 • Travabon Classic (pag. 519)
•  Stokoderm Aqua Pure (pag. 519)
•  Stokoderm Frost  (pag. 519)

Voor gebruik met:
•  Stokoderm Sun Protect 30 Pure 

(pag. 519)

Voor gebruik met:
• Refresh Original Foam (pag. 521)
•  Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Refresh Clear Foam  (pag. 521)

cleanse Light 1000 
dispenser

cleanse Light 2000 
dispenser

cleanse Light 4000 
dispenser

Shower 1000 dispenser Shower 2000 dispenser

Art.nr.: 8.50.972.00 Art.nr.: 8.50.973.00 Art.nr.: 8.50.974.00 Art.nr.: 8.50.969.00 Art.nr.: 8.50.970.00

Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 1 liter Inhoud patroon: 2 liter
Voor gebruik met:
•  Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Lotion (pag. 521)
•  Estesol Lotion Pure (pag. 521)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

ZEEPdISPENSERSZEEPdISPENSERS

Shower 4000 dispenser
cleanse Heavy 2000 
dispenser

cleanse Heavy 4000 
dispenser

cleanse ultra 2000 
dispenser

Restore 1000 dispenser

Art.nr.: 8.50.971.00 Art.nr.: 8.50.975.00 Art.nr.: 8.50.976.00 Art.nr.: 8.50.977.00 Art.nr.: 8.50.988.00

Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 1 liter
Voor gebruik met:
• Estesol Hair & Body (pag. 522)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Solopol Lime (pag. 522)
•  Solopol Classic (pag. 522)
•  Solopol Classic Pure (pag. 522)
•  Solopol Classic Extra (pag. 523)
•  Kresto Classic (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Kresto Special Ultra (pag. 523)

Voor gebruik met:
• Stokolan Light Gel (pag. 525)
•  Stokolan Hand & Body (pag. 525)
•  Stokolan Classic (pag. 525)
•  Stokolan Sensitive Pure (pag. 525)

 Swarfega dispensers

Swarfega 2000 dispenser Swarfega 4000 dispenser
Swarfega P.E.T. 4,5 L 
dispenserpomp

Art.nr.: 8.50.961.00 Art.nr.: 8.50.962.00 Art.nr.: 8.50.000.01

Inhoud patroon: 2 liter Inhoud patroon: 4 liter Inhoud patroon: 4,5 liter
Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
• Orange (pag. 523)
•  Lemon (pag. 524)
•  Xtra (pag. 524)

Voor gebruik met:
•  Alle 4,5 liter Swarfega potten
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Tork matic Soft Premium handdoekrol

Art.nr.: 8.93.115.00
• Perfect voor de mooiste sanitaire ruimten. Het papier is zacht met een 

mooie blauwe Tork-leaf decor embossing
• Het papier droogt de handen snel en zorgvuldig dankzij de  

QuickDry-eigenschap
• De zachte tissue is zeer zacht voor de handen voor comfortabel, 

veelvuldig gebruik
• De Tork-leaf decor embossing is ontworpen om een goede indruk te maken
• Reliëf
• Aantal lagen: 2
• Rolbreedte: 21 cm
• Roldiameter: 19 cm
• Binnenste diameter van kern: 3,8 cm
• Kleur: wit
• Deze handdoekenrollen kunnen gebruikt worden met een H1 dispenser 

(pagina 534)

2-laags handdoekrol

Wit - Art.nr.: 8.94.074.00
• Gemaakt van 100% cellulose
• Afmeting: 150 m x 21 cm
• Verpakt per 6 rollen
• Deze handdoekenrollen kunnen gebruikt worden met de Autocut 

handdoek dispenser (pagina 534) 

Blauw
Art.nr.: 8.94.075.00

2-laags vouwhanddoek

Z-vouw, 23x25 cm, 3200 vellen - Art.nr.: 8.94.072.00
• Het handdoekpapier is leverbaar in verschillende maten en is gemaakt 

van recycled papier
• De handdoeken met een Z-vouw hebben een vouwdiepte van 9,5 tot 

11,5 cm
• De handdoeken met een CZ-vouw hebben een vouwdiepte van 9 cm
• Kleur: wit
• Deze vouwhanddoeken kunnen gebruikt worden met de Handdoek 

Z-vouw dispenser of de Handdoek CZ-vouw dispenser (pagina 534)

CZ-vouw, 33x25 cm, 
2880 vellen

Art.nr.: 8.94.073.00

1-laags vouwhanddoek

Z-vouw, 23x25 cm, 5000 vellen - Art.nr.: 8.94.069.00
• Het handdoekpapier is leverbaar in verschillende maten en is gemaakt 

van recycled papier
• De handdoeken met een Z-vouw hebben een vouwdiepte van 9,5 tot 

11,5 cm
• De handdoeken met een CZ-vouw hebben een vouwdiepte van 9 cm
• Kleur: wit
• Deze vouwhanddoeken kunnen gebruikt worden met de Handdoek 

Z-vouw dispenser of de Handdoek CZ-vouw dispenser (pagina 534)

CZ-vouw, 33x25 cm, 
3600 vellen

Art.nr.: 8.94.071.00
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HANddOEKEN 

Tork Soft Folded toiletpapier

Art.nr.: 8.93.380.00
• Hygiënisch: alleen contact met het vel dat u gebruikt
• Vel-voor-vel dosering: minder verbruik
• Extra zachte witte tissue
• Eenvoudig bij te vullen: vullen kan op elk moment
• Aantal lagen: 2
• Uitgevouwen breedte: 11 cm
• Uitgevouwen lengte: 19 cm
• Gevouwen lengte: 9,5 cm
• Kleur: wit
• Dit gevouwen toiletpapier kan gebruikt worden met de T3 dispenser 

(pagina 535)

Tork Soft conventional toiletpapier

Art.nr.: 8.93.410.00
• Tork traditioneel toiletpapier van Premium-kwaliteit geschikt voor alle 

types sanitaire ruimten
• Extra zachte witte tissue
• Premium decor embossing voor extra volume en uitstraling
• Verpakt per 7x6 rollen
• Zonder print
• Aantal lagen: 2
• Rolbreedte: 9,7 cm
• Rollengte: 49,5 meter
• Aantal vellen: 396
• Vellengte: 12,5 cm
• Roldiameter: 12 cm
• Kleur: wit
• Deze toiletrollen kunnen gebruikt worden met de T4 dispenser (pagina 

534 en 535)

2-laags toiletpapier

200 vel, 12x4 rollen, cellulose - Art.nr.: 8.94.053.00
• Het traditionele toiletpapier is geschikt voor alle gangbare dispensers
• Verkrijgbaar in 100% cellulose of gerecyclede kwaliteit. Het toiletpapier 

gemaakt van cellulose absorbeert meer, is sterker en heeft een groter 
volume dan het toiletpapier van gerecycled materiaal

• 200 vel per rol of 400 vel per rol
• Kleur: wit
• De rollen zijn te gebruiken met de duorol dispenser (pagina 534) 

200 vel, 16x4 rollen, 
recycled

Art.nr.: 8.94.077.00

400 vel, 10x4 rollen, 
recycled

Art.nr.: 8.94.078.00*

400 vel, 7x6 rollen, 
cellulose

Art.nr.: 8.94.079.00*

1-laags toiletpapier

Art.nr.: 8.94.076.00
• Het traditionele toiletpapier is geschikt voor alle gangbare dispensers
• Het papier is van geryclede kwaliteit
• 250 vel per rol
• Verpakt per 16x4 rollen
• Kleur: wit
• De rollen zijn te gebruiken met de duorol dispenser (pagina 534)
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POETSdOEKEN EN -ROLLEN

2-laags maxirol poetsrollen

350 m x 25 cm, cellulose, wit - Art.nr.: 8.94.059.00
• De 2-laags poetsrollen zijn verlijmd, waardoor het papier sterker is en 

minder snel pluist
• De rollen voorzien van een scheurkoker zijn zowel van binnenuit als 

buitenaf afwikkelbaar
• De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedings-

industrie en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
• Verpakt per twee rollen, voor uw gemak zijn de rollen geperforeerd
• De rollen zijn te gebruiken met de Maxirol dispenser (art.nr. 

8.94.050.00 niet), de wandrolhouder of de vloerstandaard  
(pagina 534)

555 m x 25 cm, 
recycled, wit

Art.nr.: 8.94.088.00*

360 m x 23 cm, 
recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.089.00*

360 m x 36 cm, 
recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.050.00

2-laags midirol poetsrollen

160 m x 20 cm, cellulose, wit - Art.nr.: 8.94.062.00
• Verlijmd, waardoor het papier sterker is en minder snel pluist
• Voor uw gemak zijn de rollen geperforeerd
• De rollen voorzien van een scheurkoker zijn zowel van binnenuit als 

buitenaf afwikkelbaar
• De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie 

en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
• Verpakt per zes rollen
• De rollen zijn te gebruiken met de Midirol dispenser of de Midibox 

dispenser RVS (pagina 534)

150 m x 20 cm, 
recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.086.00

150 m x 21 cm, 
recycled, wit

Art.nr.: 8.94.087.00

1-laags midirol poetsrollen

275 m x 20 cm, cellulose, kokerloos, wit - Art.nr.: 8.94.057.00
• De 1-laags poetsrollen zijn gemaakt van zware kwaliteit, waardoor ze 

sterk zijn en een hoog absorptievermogen hebben
• Voor het gebruiksgemak zijn de rollen geperforeerd
• Verpakt per zes rollen
• De blauwe poetsrollen zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie 

en voldoen aan de HACCP-richtlijnen
• De rollen zijn te gebruiken met de Midirol dispenser of de Midibox 

dispenser RVS (pagina 534) 

300 m x 19,5 cm, 
recycled, koker, wit

Art.nr.: 8.94.084.00

300 m x 19,5 cm, 
recycled, koker, blauw
Art.nr.: 8.94.085.00

Non-woven poetsdoeken

31x32 cm, 18x56 doeken, wit - Art.nr.: 8.94.081.00
• Universele non-wovens met cellulose absorberen alle vloeistoffen
• Uitermate geschikt voor het streeploos droog maken van oppervlaktes, in 

combinatie met alcohol of ontvetter
• Gegarandeerd siliconenvrij en oplosmiddelenbestendig
• De doeken zijn zo samengesteld dat ze water, watergedragen inkten, 

oliën en vetten kunnen absorberen
• Zeer goed absorberende doek voor de absorptie van olie en water
• Soepel en zacht, pluisarm, krasvrij en biologisch afbreekbaar
• De blauwe poetsdoeken zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie 

31x32 cm, 
18x56 doeken, blauw
Art.nr.: 8.94.082.00

22x40 cm, 
10x90 doeken, wit

Art.nr.: 8.94.083.00
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Tork Wiping Paper mini centerfeed 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.040.00
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Ideaal voor glas schoon te maken
• Geschikt voor handendroging
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen,  

te openen en af te voeren
• Verpakt per 11 rollen
• Rollengte: 120 meter
• Rolbreedte: 21,5 cm
• Roldiameter: 14 cm
• Aantal lagen: 1
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M1 dispenser  

(pagina 535)

Tork Wiping Paper centerfeed poetsrol

Art.nr.: 8.93.005.00
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Ideaal voor glas schoon te maken
• Geschikt voor handendroging
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling: verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af 

te voeren
• Verpakt per 6 rollen
• Rollengte: 275 meter
• Rolbreedte: 24,5 cm
• Roldiameter: 19 cm
• Aantal lagen: 1
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M2 dispenser  

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus centerfeed 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.000.00
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
• Geschikt voor handendroging
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling: verpakking is makkelijk te dragen, te openen en af 

te voeren
• Verpakt per 6 rollen
• Rollengte: 160 meter
• Rolbreedte: 24,5 cm
• Roldiameter: 19 cm
• Aantal vellen: 457
• Vellengte: 35 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de M2 dispenser (pagina 

535)

3-laags/4-laags maxirol poetsrollen

3-laags, 360 m x 36 cm, recycled, blauw - Art.nr.: 8.94.061.00
• De 3- en 4-laags poetsrollen zijn verlijmd, waardoor ze super sterk zijn 

en nauwelijks pluizen
• Deze poetsrollen zijn uitermate geschikt voor intensieve cleaning en 

gebruik in de agrarische sector, zoals bijvoorbeeld veehouderijen
• Voor het gebruiksgemak zijn ook deze rollen geperforeerd
• Verpakt per twee rollen (art.nr. 8.94.061.00 en 8.94.090.00 per rol 

verpakt)
• De rollen zijn te gebruiken met de wandrolhouder of de vloerstandaard 

(pagina 534) 

3-laags, 180 m x 36 
cm, recycled, blauw
Art.nr.: 8.94.052.00

3-laags, 360 m x 23 
cm, recycled, blauw

Art.nr.: 8.94.068.00*

4-laags, 380 m x 37 
cm, cellulose, wit

Art.nr.: 8.94.090.00*
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Tork Wiping Paper Plus poetsrol

Art.nr.: 8.93.610.00
• Poetspapier bestaat uit één laag en is ideaal voor lichte afneemtaken en 

om de handen af te vegen
• Ideaal voor glas schoon te maken
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Verpakt per rol
• Rollengte: 1.000 meter
• Rolbreedte: 24,5 cm
• Roldiameter: 38 cm
• Aantal lagen: 1
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser  

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus blue poetsrol

Art.nr.: 8.93.618.00
• Poetspapier bestaat uit twee lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op 

te nemen of de handen te drogen
• Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
• Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Verpakt per rol
• Rollengte: 510 meter
• Aantal vellen: 1500
• Vellengte: 34 cm
• Rolbreedte: 36,9 cm
• Roldiameter: 39 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: blauw
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser  

(pagina 535)

Tork Wiping Paper Plus combi Roll 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.608.00
• Poetspapier bestaat uit twee lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op 

te nemen of de handen te drogen
• Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
• Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Reliëf en print
• Verpakt per 2 rollen
• Rollengte: 255 meter
• Aantal vellen: 750
• Vellengte: 34 cm
• Rolbreedte: 23,5 cm
• Roldiameter: 26,2 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: wit
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser  

(pagina 535)

Tork Heavy-duty Wiping Paper 
poetsrol

Art.nr.: 8.93.620.00*
• Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
• Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
• Hoog absorptievermogen van vloeistoffen en olie
• Goede natsterkte
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Reliëf
• Verpakt per rol
• Rollengte: 340 meter
• Rolbreedte: 36,9 cm
• Roldiameter: 37,5 cm
• Aantal vellen: 1.000
• Vellengte: 34 cm
• Aantal lagen: 2
• Kleur: blauw
• Deze poetsrollen kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser  

(pagina 535)

POETSdOEKEN EN -ROLLEN
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Tork Industrial cleaning cloth 
werkdoek

Art.nr.: 8.93.636.00
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Door de sterke textuur absorbeert hij olie en water uitstekend
• Vervult al uw reinigingswensen omdat ze geschikt zijn voor gebruik met 

de meeste oplos- en reinigingsmiddelen
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak 

achterblijven
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Het product wordt geleverd in een beschermende, verplaatsbare Handy-

Box, waardoor de reinigingsdoek eenvoudig beschikbaar is wanneer u 
hem nodig hebt

• Aantal lagen: 1
• Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
• Uitgevouwen lengte: 42,8 cm
• Gevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen lengte: 10,8 cm
• Inhoud: 280 doeken
• Kleur: grijs

Tork Heavy-duty cleaning cloth 
werkdoek

Art.nr.: 8.93.679.00
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak 

achterblijven
• Hoog absorptievermogen van vloeistoffen en olie
• Sterk genoeg voor het zwaardere reinigingswerk
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen, te openen, in te 

vouwen en af te voeren
• Aantal lagen: 1
• Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen lengte: 10,8 cm
• Verpakt per 5x100 doeken
• Kleur: blauw
• Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W4 dispenser 

(pagina 535)

Tork Industrial cleaning cloth Folded 
Grey werkdoek

Art.nr.: 8.93.637.00*
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Door de sterke textuur absorbeert hij olie en water uitstekend
• Vervult al uw reinigingswensen omdat ze geschikt zijn voor gebruik met 

de meeste oplos- en reinigingsmiddelen
• Tork Easy Handling voor eenvoudig dragen, openen en weggooien van 

verpakking
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het oppervlak 

achterblijven
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Aantal lagen: 1
• Uitgevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen breedte: 38,5 cm
• Gevouwen lengte: 10,8 cm
• Verpakt per 5x140 doeken
• Kleur: grijs
• Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W4 dispenser 

(pagina 535)

Tork cleaning cloth Roll werkdoek

Art.nr.: 8.93.678.00*
• ExelCLEAN voor meer efficiëntie bij het schoonmaken
• Zachtheid en flexibiliteit maken hem perfect voor precisiewerk
• Het siliconenvrije doek zorgt ervoor dat er geen resten op het  

oppervlak achterblijven
• Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen
• Tork Easy Handling, verpakking is makkelijk te dragen,  

te openen en af te voeren
• Aantal lagen: 1
• Rolbreedte: 42,8 cm
• Rollengte: 380 meter
• Aantal vellen: 1000
• Vellengte: 38 cm
• Roldiameter: 38 cm
• Verpakt per rol
• Kleur: wit
• Deze werkdoeken kunnen gebruikt worden met de W1 dispenser 

(pagina 535)

POETSdOEKEN EN -ROLLEN
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PAPIERdISPENSERS

De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart u 
onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt de 
uiteindelijke gebruiker een aangename ervaring. Functioneel 
design vormt de basis van onze dispensers en is gericht op 
gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen. 
Hieronder vindt u een overzicht van de dispensers die u kunt 
gebruiken bij het aanbod handdoeken, handdoekenrollen, 
toiletpapier en poetsrollen die u in deze catalogus vindt.

Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op 
zoek naar een andere dispenser of vulling, dan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

Handdoek Z-vouw 
dispenser

Handdoek Z-vouw 
dispenser

Handdoek cZ-vouw 
dispenser

Autocut handdoek 
dispenser

duorol dispenser

Art.nr.: 8.94.207.00 Art.nr.: 8.94.208.00 Art.nr.: 8.94.209.00 Art.nr.: 8.94.210.00 Art.nr.: 8.94.205.00

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek 

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek 

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  2-laags handdoekrol wit en 

blauw (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

duorol dispenser midirol dispenser midibox dispenser RVS maxirol dispenser Wandrolhouder

Art.nr.: 8.94.206.00 Art.nr.: 8.94.202.00 Art.nr.: 8.94.203.00 Art.nr.: 8.94.204.00 Art.nr.: 8.94.200.00

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)

Vloerstandaard H1 dispenser H1 dispenser H1 dispenser T4 dispenser

Art.nr.: 8.94.201.00 Art.nr.: 8.93.145.10 Art.nr.: 8.93.960.00 Art.nr.: 8.93.146.10 Art.nr.: 8.93.396.00

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium 
handdoekrol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier 
(pag. 529)

T4 dispenser T3 dispenser T3 dispenser m2 dispenser m2 dispenser

Art.nr.: 8.93.397.00 Art.nr.: 8.93.395.10 Art.nr.: 8.93.390.10 Art.nr.: 8.93.070.10 Art.nr.: 8.93.076.00

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

m2 dispenser m2 dispenser m2 dispenser m1 dispenser W4 dispenser

Art.nr.: 8.93.077.00 Art.nr.: 8.93.100.00 Art.nr.: 8.93.075.10 Art.nr.: 8.93.080.10 Art.nr.: 8.93.655.10

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Wiping Paper Mini 
Centerfeed poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth 

Folded Grey werkdoek 
(pag. 533)

W4 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser

Art.nr.: 8.93.655.20 Art.nr.: 8.93.652.10 Art.nr.: 8.93.652.20 Art.nr.: 8.93.654.10 Art.nr.: 8.93.654.20

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth 

Folded Grey werkdoek 
(pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)
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PAPIERdISPENSERS

De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart u 
onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt de 
uiteindelijke gebruiker een aangename ervaring. Functioneel 
design vormt de basis van onze dispensers en is gericht op 
gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen. 
Hieronder vindt u een overzicht van de dispensers die u kunt 
gebruiken bij het aanbod handdoeken, handdoekenrollen, 
toiletpapier en poetsrollen die u in deze catalogus vindt.

Wilt u meer informatie over de dispensers of bent u op 
zoek naar een andere dispenser of vulling, dan kunt 
u contact opnemen met afdeling Verkoop voor meer 
informatie.

Handdoek Z-vouw 
dispenser

Handdoek Z-vouw 
dispenser

Handdoek cZ-vouw 
dispenser

Autocut handdoek 
dispenser

duorol dispenser

Art.nr.: 8.94.207.00 Art.nr.: 8.94.208.00 Art.nr.: 8.94.209.00 Art.nr.: 8.94.210.00 Art.nr.: 8.94.205.00

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek Z-vouw, 

23x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags vouwhanddoek 

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)
•  2-laags vouwhanddoek 

CZ-vouw, 33x25 cm (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  2-laags handdoekrol wit en 

blauw (pag. 528)

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

duorol dispenser midirol dispenser midibox dispenser RVS maxirol dispenser Wandrolhouder

Art.nr.: 8.94.206.00 Art.nr.: 8.94.202.00 Art.nr.: 8.94.203.00 Art.nr.: 8.94.204.00 Art.nr.: 8.94.200.00

Voor gebruik met:
•  1-laags toiletpapier (pag. 529)
•  2-laags toiletpapier (pag. 529)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  1-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  2-laags Midirol poetsrollen 

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 530)

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)

Vloerstandaard H1 dispenser H1 dispenser H1 dispenser T4 dispenser

Art.nr.: 8.94.201.00 Art.nr.: 8.93.145.10 Art.nr.: 8.93.960.00 Art.nr.: 8.93.146.10 Art.nr.: 8.93.396.00

Voor gebruik met:
•  2-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 530)
•  3-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)
•  4-laags Maxirol poetsrollen 

(pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium 
handdoekrol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Matic Soft Premium handdoek-
rol (pag. 528)

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier 
(pag. 529)

T4 dispenser T3 dispenser T3 dispenser m2 dispenser m2 dispenser

Art.nr.: 8.93.397.00 Art.nr.: 8.93.395.10 Art.nr.: 8.93.390.10 Art.nr.: 8.93.070.10 Art.nr.: 8.93.076.00

Voor gebruik met:
Tork Soft Conventional toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
Tork Soft Folded toiletpapier 
(pag. 529)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

m2 dispenser m2 dispenser m2 dispenser m1 dispenser W4 dispenser

Art.nr.: 8.93.077.00 Art.nr.: 8.93.100.00 Art.nr.: 8.93.075.10 Art.nr.: 8.93.080.10 Art.nr.: 8.93.655.10

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

Centerfeed poetsrol (pag. 531)
•  Tork Wiping Paper Centerfeed 

poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
Tork Wiping Paper Mini 
Centerfeed poetsrol (pag. 531)

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth 

Folded Grey werkdoek 
(pag. 533)

W4 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser W1 dispenser

Art.nr.: 8.93.655.20 Art.nr.: 8.93.652.10 Art.nr.: 8.93.652.20 Art.nr.: 8.93.654.10 Art.nr.: 8.93.654.20

Voor gebruik met:
•  Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

werkdoek (pag. 533)
•  Tork Industrial Cleaning Cloth 

Folded Grey werkdoek 
(pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Tork Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

Voor gebruik met:
•  Wiping Paper Plus 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Blue 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Wiping Paper Plus Combi 

Roll poetsrol (pag. 532)
•  Tork Heavy-Duty Wiping Paper 

poetsrol (pag. 532)
•  Tork Cleaning Cloth Roll 

werkdoek (pag. 533)

PAPIERdISPENSERS
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POETSLAPPEN

Witte tricot poetslappen HK

doos à 5 kg - Art.nr.: 8.94.000.00
• Kleurecht
• Gerecycled
• Hoge treksterkte
• Hoog absorptievermogen
• 100% metaalvrij zijn door een uitgebreid sorteerproces
• Het zijn gebreide tricot poetslappen en daardoor open van structuur, 

rekbaar en voelen zacht aan
• Ideaal voor ontvetten, poetsen, fijnmechanisch werk en absorberen 

Doos à 9 kg
Art.nr.: 8.94.001.00

bonte tricot poetslappen

doos à 5 kg - Art.nr.: 8.94.020.00
• De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en 

schoonmaakwerkzaamheden
• Gerecycled
• Hoge treksterkte 
• Hoog absoprtievermogen 
• Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen 

Doos à 9 kg
Art.nr.: 8.94.021.00

dunne bonte poetslappen

doos à 9 kg - Art.nr.: 8.94.031.00
• De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en 

schoonmaakwerkzaamheden
• Gerecycled
• Hoge treksterkte 
• Hoog absoprtievermogen 
• Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen 

Doos à 5 kg
Art.nr.: 8.94.030.00*

bonte poetslappen flanel

doos à 9 kg - Art.nr.: 8.94.041.00*
• De bonte poetslappen zijn zeer geschikt voor industriële poets- en 

schoonmaakwerkzaamheden
• Gerecycled
• Hoge treksterkte 
• Hoog absoprtievermogen 
• Ideaal voor ontvetten, poetsen en absorberen
• In deze kwaliteit poetslappen is ook een vlakgelegde variant 

verkrijgbaar met een vast formaat in een handige dispenserdoos 

Doos à 5 kg
Art.nr.: 8.94.040.00*
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