NYHET!

PELIAS kan levere et bredt sortiment av
utstyr og forbruk til hygiene og renhold.
Inkluderer blant annet:
• Støvsugere, gulv-vaskemaskiner

Vision Shuffle
Dispensersystem

• Moppesystemer (engangs) økonomi
• Utstyr til kildesortering
- Avfallssystemer for bokser/plastflasker osv.
• Alle typer renholdsmidler

Du finner digital versjon av denne brosjyren
på pelias.no/hygiene/hygiene-brosjyre

Se mer i renholdskatalog
fra Viking Cimex!

Duftsystem økonomi

Antibac våtserviett 75%

Etanolbasert desinfiserende effekt til
overflater og hender. Egner seg godt
til desinfisering av berøringspunkter,
betalingsterminaler, overflater og utstyr.
Hudvennlig klut som virker rensende,
desinfiserende og forfriskende.

Luftrenser med frisk mangoduft. Henges
enkelt rundt rør eller krok, f. eks. bak et
toalett. Langtidsvirkning.

•

•

Markedets rimeligste

33 33 00 00
post@pelias.no
pelias.no

Forbruk

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll
Martnsveien 63
2409 Elverum

HYGIENE OG RENHOLD ER VIKTIG - VI BIDRAR MED GODE LØSNINGER

HYGIENESERVICE = KUNDEOPPFØLGING – UTSTYR – FORBRUKSLEVERANSE
Dispenser, ZZ-fold

Dispenser, Rull til utdrag
Separate ark som
berøres kun av
hver enkelt bruker.
Effektivt, rimelig og
hygienisk riktig.

Dispenser, Senterrull

• Hånddesinfeksjon
• Skumsåpe
• Seterens
• Berøringsfri dispenser med
enkel innstilling.
• Stilren design og svært
driftssikker.
• Festes på vegg, gulvstativ
eller bordstativ.

El-håndtørkere

Solide og effektive
håndtørrere som
tørker dine hender
på 12 - 15 sekunder.

Toalettpapirholdere:

Refillprodukter:
Shuffle Hånddesinfeksjon
400 ml. / 2500 doser
1 stk. kr. 195 / 7,8 øre per dose
Shuffle Skumsåpe
400 ml. / 1500 doser
1 stk. kr. 150 / 10 øre per dose
Shuffle Seterens
400 ml. / 2500 dose
1 stk. kr. 170 / 6,8 øre per dose
Alle priser er eks. mva.

Toalettbørste for vegg

Toalettrullholder
for økonomi
kvalitetspapir.

Spesialbeholder for
sanitæravfall.
Betjenes/tømmes
som en del av
bedriftens daglige
renholdsrutiner.

Markedets beste
dispensersystem for:

Liggende perforert
rull. Effektivt og
hygienisk riktig.

Stående ruller,
papiret trekkes ut
fra rullens kjerne og
rives av, egner seg
godt i kjøkken der
papir benyttes til flere
ting enn håndtørk.

Bindebeholder for vegg

Vision Shuffle dispenser

Veggmodell med
hette. Skjuler kost
og begrenser dårlig
lukt.

Miljøvennlige aerosolpatroner i
aluminium.
Festes enkelt uten verktøy.

Autosanitizer

Avfallssystem
Avfallsbeholdere som
kan monteres på vegg.
Dispenserens svingdør
sørger for enkel og effektiv
tømme/skift rutine.

Duftsystem

Spesielt egnet til urinal / pissoar.
Dryppsystem som bekjemper
vond lukt, fjerner kalkrester og
forenkler renhold.

Frisk duft i garderober
og toalettrom sørger
for god trivsel blant
kunder og ansatte.

GODE HYGIENERUTINER OG GODT RENHOLD SKAPER TRIVSEL FOR KUNDER OG ANSATTE

