
DOZATOARE FIABILE ŞI UŞOR DE UTILIZAT, PENTRU  
O EXPERIENŢĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ LA GRUPUL SANITAR

Rezerve GOJO SANITARY SEALED™... Sigure, inteligente  
şi sustenabile
Sigure: Rezervele sigilate din fabrică reduc posibilitatea existenţei 
microbilor. Fiecare rezervă nouă are o pompă nouă, astfel încât nu 
există expunere pe termen lung la microbii din grupul sanitar.
Inteligente: Sistemul de incărcare a dozatorului cu o rezervă 
nouă susţine imaginea curăţeniei în grupul sanitar, reduce timpul 
de întreţinere şi elimină necesitatea de a umple dozatoarele din 
bidoane cu săpun în vrac.
Sustenabile: Sistemul SANITARY SEALED utilizat pentru săpun este 
mai prietenos cu omul şi cu planeta. Rezervele reciclabile utilizează cu 
30% mai puţin material decât flacoanele HDPE tradiţionale.

Sisteme de dozare manuală
GOJO® şi PURELL® ADX™

Dozator uşor de utilizat, conceput pentru a rezista

•  Garanţie GOJO pe viaţă în ceea ce priveşte 
performanţele

•  Întreţinere facilă datorată unei ferestre frontale de 
vizualizare și a unei fante de luminozitate dispuse 
deasupra dozatorului, ceea ce ajută la o usoară 
observare a momentului în care trebuie înlocuită 
rezerva

•  Tehnologie GOJO LOCK OR NOT™ – deschiderea 
se face cu ajutorul celor două clapete laterale sau, 
scoţând cheia, devine un sistem încuiabil

•  Rezerve GOJO SANITARY SEALED – se fixează 
rapid şi uşor în locul destinat. Protejează utilizatorii 
împotriva riscului de contaminare pe care îl 
presupune săpunul în vrac

•   Rezerve “controlled collapse” – tehnologie in 
curs de patentare ce ajută la menținerea formei 
flacoanelor în timpul golirii acestora

•  Uşor de reciclat – pompa detaşabilă  
uşurează reciclarea

Doar pentru pieţele din Europa.

Dozatoarele GOJO şi PURELL ADX oferă fiabilitate excepţională, 
utilizare facilă şi un design atrăgător oriunde sunt amplasate. 
Disponibile, după preferinţe, în varianta de mare capacitate ADX-
12™ pentru întretinere redusă în zonele cu trafic intens, sau în 
varianta ADX-7™ cu dimensiuni reduse, pentru spaţii compacte.
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Lider mondial în igiena mâinilor şi sănătatea pielii 
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Dozatoarele manuale GOJO® ŞI PURELL® ADX™

Cert No. 127294

Săpun spumă delicat GOJO, pentru mâini
Un săpun spumă, pentru mâini, extrem de delicat cu pielea, fără parfum 
sau coloranţi. Suficient de delicat pentru spălări foarte frecvente. Certificat 
Ecolabel. Rezervele sunt fabricate cu tehnologie  
GOJO SMART-FLEXTM.

Parfum: fără parfum Culoare: transparent

Săpun spumă antimicrobian delicat 
GOJO, pentru mâini
Un săpun spumă fin, pentru mâini, cu putere de distrugere a microbilor. 
Fără parfum. Respectă standardele bactericide EN 1499, EN 1276, EN 
1040 şi EN 13727+A1, fungicide: EN 1275, EN 1650+A1 şi EN 13624 şi 
activ faţă de virusuri conform EN 14476. Rezervele sunt fabricate cu 
tehnologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum: fără parfum Culoare: transparent

Gel pentru dezinfectarea igienică a mâinilor 
PURELL Advanced
O formulă de ultimă generaţie cu eficacitate antimicrobiană excepţională. Un 
gel care oferă o senzaţie plăcută la utilizare şi despre care s-a dovedit clinic că 
menţine sănătatea pielii1. Respectă standardele: bactericide conform EN 1500 
(dezinfectant pentru mâini), EN 12791 (gel chirurgical), virucide conform EN 
14476. Rezervele sunt fabricate cu tehnologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum: fără parfum Culoare: transparent

Săpun spumă GOJO Freshberry,  
pentru mâini
Un săpun lichid spumant de inspiraţie spa, pentru mâini, cu spumă bogată 
şi un parfum plăcut de plante. Culoare turcoaz vibrant. Această formulă 
cu spumă bogată conţine un extract natural şi este îmbogăţită cu agenţi 
hidratanţi şi balsamuri pentru piele. Încântă utilizatorii şi, în acelaşi timp, 
susţine un mediu sănătos.Certificat Ecolabel. Rezervele sunt fabricate cu 
tehnologie GOJO SMART-FLEX.

Parfum: de plante Culoare: turcoaz

Săpun spumă de lux GOJO, pentru păr, corp 
şi mâini
Un săpun spumă pentru măini, corp și păr de inspiraţie spa, cu spumă 
bogată şi parfum plăcut. Culoare verde viu. Această formulă cu spumă 
bogată conţine un extract natural şi este îmbogăţită cu agenţi hidratanţi 
şi balsamuri pentru piele. Încântă utilizatorii şi, în acelaşi timp, susţine un 
mediu sănătos. Certificat Ecolabel. Rezervele sunt fabricate cu tehnologie 
GOJO SMART-FLEX.  

Parfum: castravete Culoare: verde transparent

1.  Referinţă: studiu clinic pe teren, de 4 săptămâni #2011-01 
– F10233, 10 Mai 2011
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Cremă profesională de ingrijirea pielii GOJO  
HAND MEDIC
Formulă special creată pentru a fi utilizată de tehnicienii profesionişti în mediul 
lor de lucru. Se absoarbe rapid, nu lasă senzaţia de uleios. Se utilizează 
înainte de lucru, după spălarea mâinilor şi seara. Conceput pentru a contribui la 
menţinerea nivelului de hidratare al pielii. Fără silicon şi parfum.

Parfum: fără parfum Culoare: alb mat
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DESCRIERE Codul produsului Buc./Bax

DOZATOARE gri/alb cromat/negru
Dozator GOJO ADX-7 8784-06 8788-06 6

Dozator GOJO ADX-12 8884-06 8888-06 6

Dozator GOJO ADX-7 HAND MEDIC 8781-06 8782-06 6

alb/alb cromat/negru

Dozator PURELL ADX-7 8720-06 8728-06 6

Dozator PURELL ADX-12 8820-06 8828-06 6

REZERVE 700 mL 1250 mL 700 mL 1250 mL

Săpun spumă delicat GOJO,  
pentru mâini 8711-04-EEU 8811-03-EEU 4 3

Săpun spumă GOJO Freshberry,  
pentru mâini 8716-04-EEU 8816-03-EEU 4 3

Săpun lichid spumă antimicrobian  
blând GOJO, pentru mâini 8742-04-EEU00 8842-03-EEU00 4 3

Săpun lichid spumă de lux GOJO,  
pentru păr, corp şi mâini 8713-04-EEU 8813-03-EEU 4 3

Cremă profesională de ingrijirea pielii 
GOJO HAND MEDIC 8745-04-EEU00 N/A 4 N/A

700 mL 1200 mL 700 mL 1200 mL

Gel pentru dezinfectarea igienică a 
mâinilor PURELL Advanced 8703-04-EEU 8803-03-EEU 4 3

Dozatoarele manuale GOJO şi PURELL ADX
Dozatoare de două dimensiuni pentru rezerve de 700 ml sau 1250 ml cu săpun spumant 
GOJO şi pentru rezerve de 700 ml sau 1200 ml cu dezinfectant pentru mâini PURELL. 
Dozator de 685 ml pentru cremă profesională de îngrijirea pielii GOJO HAND MEDIC®.
Înălţimea dozatorului ADX-7™: 24,76 cm   Lăţime: 9,53 cm  Adâncime: 8,89 cm 
Înălţimea dozatorului ADX-12™: 29,84 cm  Lăţime: 11,43 cm  Adâncime: 10,16 cm
Culoare:  gri/alb (GOJO) alb/alb (PURELL şi HAND MEDIC) cromat/negru  

(GOJO, PURELL şi HAND MEDIC)
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Utilizaţi biocidele în condiţii de siguranţă. Înainte de utilizare, citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs.
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