
Soft Care™ Tex
Goede handhygiëne, 
overal!



Soft Care Tex Wipes
• 560 doekjes per dispenser

• Luchtdichte dispenser, waardoor de doekjes 
niet uitdrogen

• Bij het uitnemen van een doekje wordt 
automatisch het volgende doekje voor een 
deel meegetrokken, klaar voor de volgende 
gebruiker

• Milde en effectieve oplossing op basis van 
alcohol

• Biedt een volledige oplossing, van 
handenreiniging tot droging van de handen in 
één stap

Vloerdispenser
• Handhygiëne dispenser die overal geplaatst kan 

worden, daar waar het nodig is

• Het moderne design past in vrijwel elke omgeving

• Ronde en gladde vormgeving voorkomt 
vuilophoping

• Robuust en solide ontwerp

• Geen ingewikkelde mechnische bediening

• Eenvoudig en snel navulbaar

Soft Care Tex 
handenreinigingsdoekjes
Soft Care Tex biedt een flexibele oplossing voor 
handhygiëne. De luchtdichte dispenser kan vrijstaand 
gebruikt worden maar is ook aan de muur te bevestigen 
met een ophangring. De dispenser is de ideale oplossing 
voor plaatsen waar geen handenwasfaciliteiten beschikbaar 
zijn en kan overal geplaatst worden, binnen of buiten.

De sterke doekjes van hoge kwaliteit zorgen voor effectieve 
handenreiniging. De milde alcohol lotion verwijdert het vuil 
en zorgt ervoor dat de handen na reiniging schoon en zacht 
aanvoelen. Soft Care Tex doekjes dragen zo bij aan het 
handhaven van goede handhygiëne.



Toegevoegde waarde
• Snel een goede handenreiniging op plaatsen waar geen 

faciliteiten voor handhygiëne zijn

• Zachter voor de handen in vergelijking met het gebruik van 
water en zeep

• Verbetering van handhygiëne gedurende de dag draagt bij 
aan reductie van het ziekteverzuim

• Vermindert de gemiddelde hoeveelheid papierafval per 
handenwasmoment met 70%, wat beter is voor het milieu

Voordelen 
De luchtdichte dispenser houdt de doekjes langdurig fris en 
vochtig en zorgt ervoor dat er één doekje per keer uit komt.

De vulling kan tevens in een fraai vormgegeven 
vloerdispenser met RVS-look geplaatst worden die overal 
neergezet kan worden. Een complete oplossing voor goede 
handhygiëne, overal!

• Flexibel : Kan overal geplaatst worden

• Gebruiksgemak : Aangenaam en makkelijk in gebruik

• Toepassing : Geschikt voor binnen en buiten

• Betrouwbaar : Blijft langdurig fris en vochtig

• Eenvoudig : Geen water, zeep of handendroogsysteem 
nodig

Soft Care Tex



Het welzijn van mensen hangt overal af van een duurzame wereld. De Diversey Care-divisie van Sealed Air biedt oplossingen voor 
infectiepreventie, keukenhygiëne, textielverzorging, schoonmaakbedrijven en consulting Onze oplossingen beschermen merken, zijn 
efficiënt, verbeteren de prestaties van onze klanten in gezondheidszorg, foodservice, retail, hospitality en schoonmaakbedrijven.  
Onze toonaangevende expertise brengt productsystemen, apparatuur, middelen en diensten in innovatieve oplossingen samen, die het 
gebruik van water en energie beperken en de productiviteit verhogen.  Door superieure resultaten te leveren dragen we bij aan 
winstgevende, duurzame ondernemingen voor een schonere, gezondere toekomst.
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Door het inzetten van Soft Care Tex op onderstaande plaatsen kunt u het risico 
op het overbrengen van ziektekiemen tot een minimum beperken.

Hotels en conferentieoorden
• Ontbijtbuffet

• Conferentiezalen

• Ruimte achter de receptie

• Ruimte voor kamermeisjes

Overheid en onderwijs
• Ingang van openbare ruimtes

• Ingang van kantines/ personeelsrestaurants

• Ingang schoolkantines

• Open kantoorruimtes

Retail
• Ingang van supermarkt

• Op plaatsen waar je eten kunt proeven

• Op versafdelingen

• Naast flessenautomaat

Food Service, Restaurants
• Naast toonbanken/ balies

• Als aanvullende service naar gasten toe

Soft Care Tex verpakking
• Artikelnummer: 6125710

• Verpakking: 2 x 560 doekjes

Soft Care Tex vloerdispenser
• Artikelnummer: 7517539

• Verpakking: per stuk


