Washroom

Hygiejneløsninger til toiletmiljøer
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Ønsker du at sætte fokus på bæredygtighed?
Vi hjælper dig godt i gang …
Med et skærpet fokus på jordens begrænsede
ressourcer og den ødelæggende udledning
af CO2, har det aldrig været mere relevant at
agere bæredygtigt.
For os handler bæredygtighed om omtanke
for miljøet og for kommende generationer. Det
handler om, at vi træffer aktive og fornuftige
valg i hele processen fra indkøb af råvarer til

levering af produkter og interiør hos dig.
Men som begreb betyder bæredygtighed ikke
nødvendigvis det samme for din virksomhed,
som det gør for os. Bæredygtighed favner
bredt, og giver hver enkelt mulighed for
at fokusere på flere forskellige miljørigtige
initiativer.

Så hvordan ser dine bæredygtige ambitioner ud?
Svaret på dette kan variere fra person til person - fra virksomhed til virksomhed - og til tider er det
udfordrende at sætte ord på, hvordan du vil indfri din virksomheds bæredygtige vision. Og det er helt
ok. Vi hjælper dig gerne på vej.

Hos ABENA omfavner bæredygtighed alle aktiviteter rettet imod:
l

En cirkulær økonomi

l

Optimering ift. genbrug

l

Mindre udledning af CO2

l

Et mindsket forbrug – også af papir

l

Arbejdet med miljørigtige certifikater

Hver dag lever og ånder vi for at skabe en bæredygtig hverdag i tæt samarbejde med vores kunder
og leverandører. Vi har derfor valgt at tænke bæredygtighed ind i vores produktion og sortimenter alle
de steder, vi kan.
Det betyder, at vi præsenterer dig for de muligheder du har, for at vælge en løsning til dine toiletfaciliteter,
der skåner miljøet mest muligt.
Vi lader naturligvis dig træffe valget – du skal bare vide, at du altid har mulighed for at få en bæredygtig
løsning tilpasset dit behov.
Vi glæder os til at guide dig.
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Hos ABENA er vi eksperter i hygiejnepapir
I vores sortiment finder du altid et produkt, der tilfredsstiller dine behov – uanset om du har fokus på
kvalitet, pris eller bæredygtighed.
Og på vores hylder finder du en række forskellige brands placeret side om side med ABENAs eget,
Care-Ness brand.

Lad Care-Ness’ farver guide dig i dit valg
Papirsortimentet i Care-Ness omfatter 3 forskellige serier:
Excellent, Classic og Nature dækker en række forskellige behov og indeholder både hygiejnepapir til
dine hænder og toiletpapir.
Excellent
l

Du får den absolut højeste papirkvalitet.

l

Du får en papirserie fremstillet af nyfiber.

l

Du får vores bedste kvalitet med hensyn til sugeevne, styrke og komfort.

l

Du får en papirserie, der efterlever de høje krav til hygiejnepapir, som dine gæster stiller og hvor kvalitet derfor spiller en afgørende rolle for dit valg.

Classic
l

Du får en papirkvalitet, som har mange gode egenskaber.

l

Du får en papirserie fremstillet af blandingsfibre eller af genbrugspapir i meget høj kvalitet.

l

Du får et hvidt papir med gode sugeevner, som føles blødt og komfortabelt.

l

Du får en papirserie, som er god at bruge på toiletter, hvor du oplever et stort forbrug via
en høj frekvens af toiletbesøg.

Nature
l

Du får en udmærket papirkvalitet.

l

Du får en papirserie, som giver liv til det grå genbrug.

l

Du får en papirserie i genbrug, der tilgodeser behovet for aftørring, hvor komfort ikke har
førsteprioritet.

l

Du får en papirserie i genbrug, der opfylder gæstens basale behov – og som tilgodeser det
økonomiske aspekt, der spiller en afgørende rolle for dit valg af papir.
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Find den løsning der afspejler dine behov
Når du sammensætter en løsning til dine toiletfaciliteter bestående af hygiejnepapir til hænderne,
toiletpapir, dispensere og affaldsspande anbefaler vi altid, at du har i mente hvor mange, der bruger
dine toiletfaciliteter og hvilke forventninger, dine gæster har.
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Som hjælp er det en god idé, at du tænker over:
1. Hvor mange gæster, der benytter toiletfaciliteterne?
2. Hvilke forventninger dine gæster har til toiletfaciliteterne?
3. Om de har specielle krav til papirkvaliteten?
4. Hvor ofte de vasker hænder? Set ud fra forbruget af papir.
5. Hvilken følelse du ønsker at formidle til dine gæster via dit valg af hygiejnepapir og interiør?
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Vores certificerede papirserier og
-kvaliteter hjælper dig med at vælge
miljøvenlige produkter på markedet.

10

Hvad fortæller vi med vores Ecolabelcertificering?

Hvad fortæller FSC®-certificeringen dig?
FSC®-certificeringen vidner om, at alle de
træsorter, der er brugt i produktionen af papir,
er bæredygtigt opdyrkede og fældede, ligesom
de er indkøbt på forsvarlig vis fra forvaltede
skove.

Via blomsten fortæller Ecolabel-certificeringen
dig, at samtlige processer hele vejen rundt om
produktionen af papir er så miljørigtige som
overhovedet muligt.
Det betyder, at vi med vores Ecolabelcertificering også lover dig, at de processer, der
finder sted allerede før råvarerne ankommer til
produktionen og til det færdige papir forlader
os, er udført med omtanke for miljøet.

Men certificeringen vidner også om, at vi
sammen arbejder aktivt for at de mennesker,
der bor i skovene, ikke lider overlast samtidig
med, at vi sikrer, at skovene hele tiden har
grobund for at formere sig. Vi fælder derfor ikke
træer uden også at plante nye.

Hvad fortæller Svanemærket dig?
Svanemærket er et nordisk miljømærke, der
garanterer, at der er taget særligt hensyn
til miljø, klima, kvalitet og bæredygtighed
i samtlige steps fra råvareforarbejdning til
produktion, brug og bortskaffelse. Hvert enkelt
produkt lever op til særlige krav og har eget
licensnummer.
De af vores papirserier og -kvaliteter, der er
svanemærkede, hjælper dig med at vælge de
mest miljøvenlige produkter på markedet.
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ABENAs Classic Recycled dispenserserie
Fra plastaffald til nye og stilrene dispensere
Plastaffald har mange kvaliteter, som fortjener et nyt liv!
Et nyt liv, du er med til at skabe, når du vælger en Classic Recycled dispenserløsning fra ABENA.
Vores Classic Recycled dispensere er fremstillet af 100 % genbrugsplast fra elektrisk og elektronisk
affald (WEEE) såsom fjernsyn, vaskemaskiner, pc’er og printere.
Plastresterne fra udstyret bliver sorteret fra og granuleret for derefter at kunne bruges til fremstilling af
dispenserne.

På den måde er vi med til at fremme en cirkulær økonomi til gavn for både mennesker og miljø.
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ABENA Care-Ness Excellent Eco
Fra vores Excellent-serie udspringer ABENA Care-Ness Excellent Eco.
Hér får du en løsning i hygiejnepapir, som er produceret 100 % CO2-neutralt, og som har den direkte
effekt, at det påvirker dit grønne CO2-regnskab positivt.

Med ABENA Care-Ness Excellent Eco får du et bæredygtigt alternativ
Hensynet til miljøet afspejler sig tydeligt i de valg, vi alle træffer. Og i en bæredygtig produktion handler
det ganske enkelt om både at spare på energien og om at bruge den rigtige energi.
I den CO2-neutrale produktion af ABENA Care-Ness Excellent Eco skånes miljøet for den gradvise
nedbrydning, der er en realitet, når virksomheder skaber energi ved at anvende fossile brændstoffer
som olie og gas.
En CO2-neutral produktion favner imidlertid en række forskellige grønne initiativer, og i produktionen
af ABENA Care-Ness Excellent Eco, prioriteres det både at anvende solenergi og afbrænding af
bæredygtig biomasse som energikilde.
Til gavn for både mennesker og miljø.

Når du vælger ABENA Care-Ness Excellent Eco, får du en løsning i hygiejnepapir:
Som er fri for plastemballage.
Som er fremstillet 100% CO2-neutralt i henhold til ISO 14067.
l Som er fremstillet ved brug af 100% vedvarende energi.
l Som er fremstillet af sporbart nyfiberpapir fra certificerede skove.
l Som viser, at du og dine gæster foretrækker miljøvenligt hygiejnepapir uden at gå på
kompromis med kvaliteten.
l
l
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Tag med på en guidet tur rundt i forsyningskæden af
ABENA Care-Ness Excellent Eco
Størstedelen af CO2-udledningen i al papirfremstilling er relateret til energiforbruget.
Og det gælder uanset hvilken type papir, du vælger. Det er derfor hér, ABENA har valgt at sætte ind
ved at samarbejde med en partner, der går bæredygtighedens vej, og i den forbindelse har skabt en
100 % CO2-neutral produktion.

Moderrulleproduktion

Pulpproduktion
Konverteringsproces

Anskaffelse
af træ

Grossist

Bortskaffelse eller
genanvendelse

Forbrug

På de følgende sider får du et indblik i de papirtyper, som vores ABENA Care-Ness Excellent
Eco-serie omfavner. Hér præsenterer vi dig også for et udvalg af affaldsspande og dispensere, der
komplimenterer såvel hygiejnepapir til hænderne som toiletpapir på bedste vis.
Du bliver således introduceret til et miljøvenligt sortiment, som sætter bæredygtighed allerhøjst på
dagsordenen uden at gå på kompromis med vores kvalitet.
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ABENA Care-Ness Excellent Eco

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent Eco
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Dimensioner

1999905913

Hvid

100% nyfiber 213m x 20,3cm, Ø19,5cm

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1-lags

6 / 32

Abena Care-Ness Excellent Eco er en serie af bæredygtige papirprodukter der er fremstillet 100% CO2 neutralt, men stadig i samme
høje kvalitet som de øvrige produkter i Excellent-serien. Produktet er produceret CO2 neutralt i henhold til ISO standarden 14067. Denne
håndklæderulle er ydermere det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.
FSC™ (Forest Stewardship Council) og EU Ecolabel certificeret.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Farve

Dimensioner

Materiale

Features

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902757

Hvid

20x30x34cm, Ø35cm

Plast

Håndklæderuller

1 / 36

1999902633

Sort

20x30x34cm, Ø35cm

Plast

Håndklæderuller

1 / 36

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

Håndklædeark, Abena Care-Ness Excellent Eco
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

Antal lag

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

1999905916

Hvid

100% nyfiber

22x21cm

2-lags

V-fold

200 / 20

Abena Care-Ness Excellent Eco er en serie af bæredygtige papirprodukter der er fremstillet 100% CO2 neutralt, men stadig i samme
høje kvalitet som de øvrige produkter i Excellent-serien. Produktet er produceret CO2 neutralt i henhold til ISO standarden 14067. Dette
håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som sammen
med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er arkene
foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen. FSC™ (Forest Stewardship Council) og
EU Ecolabel certificeret.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

1999902755

Plast

Alle typer håndklædeark

Mini

13x30,5x26cm Hvid

1 / 80

1999902758

Plast

Alle typer håndklædeark

Midi

12,5x31x39cm Hvid

1 / 40

1999902634

Plast

Alle typer håndklædeark

Mini

13x30,5x26cm Sort

1 / 80

1999902635

Plast

Alle typer håndklædeark

Midi

12,5x31x39cm Sort

1 / 40

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

ABENA Care-Ness Excellent Eco

Jumborulle, Abena Care-Ness Excellent Eco
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

1999905915

Hvid

100% nyfiber Mini

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

190m x 9,5cm, Ø19,5cm

2-lags

12 / 32

Abena Care-Ness Excellent Eco er en serie af bæredygtige papirprodukter der er fremstillet 100% CO2 neutralt, men stadig i samme
høje kvalitet som de øvrige produkter i Excellent-serien. Produktet er produceret CO2 neutralt i henhold til ISO standarden 14067. Denne
rulle er velegnet til steder der stræber efter at give brugerne den bedste oplevelse. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som sammen
med den unikke prægning giver maksimal sugeevne og blødhed.
FSC™ (Forest Stewardship Council) og EU Ecolabel certificeret.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902766

Plast

Til mini jumboruller

Mini

12x26x26cm,
Ø20cm

Hvid

1 / 96

1999902638

Plast

Til mini jumboruller

Mini

12x26x26cm,
Ø20cm

Sort

1 / 96

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Jumborulle, Abena Care-Ness Excellent Eco
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

1999905914

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

320m x 9,5cm, Ø24cm

2-lags

8 / 16

Abena Care-Ness Excellent Eco er en serie af bæredygtige papirprodukter der er fremstillet 100% CO2 neutralt, men stadig i samme
høje kvalitet som de øvrige produkter i Excellent-serien. Produktet er produceret CO2 neutralt i henhold til ISO standarden 14067. Denne
jumbo toiletrulle er fremstillet af 100% nyfiber. Papirets unikke prægning gør produktet blødt og giver maksimal sugeevne. Et miljøvenligt
produkt af høj kvalitet perfekt til områder, hvor der bruges stor mængde toiletpapir på kort tid. FSC™ (Forest Stewardship Council) og
EU Ecolabel certificeret.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902773

Plast

Til midi jumboruller

Midi

12x34x36cm,
Ø33,5cm

Hvid

1 / 54

1999902639

Plast

Til midi jumboruller

Midi

12x34x36cm,
Ø33,5cm

Sort

1 / 54

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

ABENA Care-Ness Excellent Eco

Toiletpapir, Abena Care-Ness Excellent Eco
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

1999905912

Hvid

100% nyfiber Mini

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

33,75M X 9,5CM, Ø11,4 CM

2-lags

48 / 14

Abena Care-Ness Excellent Eco er en serie af bæredygtige papirprodukter der er fremstillet 100% CO2 neutralt, men stadig i samme
høje kvalitet som de øvrige produkter i Excellent-serien. Produktet er produceret CO2 neutralt i henhold til ISO standarden 14067.
Produktet er ydermere fremstillet af 100% nyfiber, som sammen med den unikke prægning giver maksimal sugeevne og blødhed.
FSC™ (Forest Stewardship Council) og EU Ecolabel certificeret.

Mild Cremesæbe, Abena
Varenummer

Features

Rumindhold, netto

pH-værdi

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999903971

Refill, uden farve og parfume

1000 ml

PH 4-5

6 / 95

Abena Mild Cremesæbe er særligt velegnet til daglig håndvask.
pH værdien af sæben er justeret så den matcher hudens pH. Dette gør produktet alsidigt og brugbart til hyppig brug.
Produktet er uden farvestoffer og parfume.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Hånddesinfektion gel, Abena
Varenummer

Features

Rumindhold, netto

pH-værdi
(konc.)

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999904101

Refill, pose til dispenser

1000 ml

PH 6-7

6 / 95

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for
overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt
drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Farve

Dimensioner

Materiale

Features

1999902776

Hvid

11,2x10x27,5cm

Plast

Til refiller af flydende sæber og desinfektion 1 / 260

1999902655

Sort

11,2x10x27,5cm

Plast

Til refiller af flydende sæber og desinfektion 1 / 260

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.
Denne dispenser er ydermere til refiller af flydende sæber og desinfektion.

ABENA Care-Ness Excellent Eco

Affaldsspand, BrickBin
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

1999905105

Sort

65 l

1999905104

Hvid

65 l

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Materiale

Dimensioner

Sort/grå, med sækkeholder, til tungt affald, og
kildesortering

HDPE

35x35x70cm 1 / 18

Hvid/grå, med sækkeholder, til tungt affald, og
kildesortering

HDPE

35x35x70cm 1 / 18

Affaldsspand produceret i genbrugsplast med låg, det farvekodet låg giver rig mulighed for affaldssortering. Spanden indeholder en
sækkeholder, som sikre sig at sækken ikke falder ned ved brug.

Affaldsspand 23 liter, Lucart EcoNatural
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

Materiale

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1000009726

Sort

23 l

AlPe

215x330x500mm

1 / 44

Forberedt til vægmontering

Affaldsspanden er fremstillet af genanvendte mælkekartoner med omtanke for miljøet. Materialet er i et robust og tidløst design, og
affaldsspanden kan væghænges, og har en top, der skjuler posen.

Vælg den type foldning af hygiejnepapiret, der passer bedst til dig
Når du køber hygiejnepapir i ark hos ABENA, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvordan papirarket
skal foldes. Papirarkets foldningsstørrelse har derfor også indflydelse på dit valg af dispenser.
Bredden og dybden på hhv. arket og dispenseren er afgørende for, hvilken papirløsning der vælges.
For os er det vigtigt, at du både vælger den type papirark, den papirkvalitet og den foldning, der
passer bedst til dit behov. Ved hjælp af illustrationerne får du et indblik i, hvad den enkelte foldning
betyder for dit forbrug af papir og for din hygiejne.

Z-fold
Z-fold giver dig 3 paneler, og har den funktion,
at når du trækker et håndklædeark ud ad
dispenseren, så følger en smule af det næste
papirark med. Ved denne type foldning, er du
således sikret, at du udelukkende trækker ét
papirark ud ad gangen samtidig med, at du
ikke kommer i kontakt med det næste ark
hygiejnepapir i dispenseren.
Denne type foldning gør dig typisk mere
opmærksom på dit forbrug af papir, fordi du
aktivt skal trække hvert enkelt ark ud. Og fordi
du ikke kommer i kontakt med det næste
stykke papir, og derfor ikke overfører bakterier
til dette, er dette en meget hygiejnisk løsning.

W-fold
ABENAs W-fold omfavner alle de samme
hygiejnemæssige fordele som Z-folden, men
præsenterer dig for et længere håndklædeark
foldet med 4 paneler.
Når du vælger en W-fold, får du således lige
det ekstra papir i hånden, der gør, at du i de
fleste tilfælde kun har brug for at tørre hænder
i ét hygiejnepapir frem for i 2 eller 3.
Denne ekstra lange foldning har derfor en
synligt reducerende effekt på dit papirforbrug
– særligt i de tilfælde hvor du anvender
vores ABENA Care-Ness Excellent, som er
fremstillet af 100 % nyfiber, og som derfor har
en ekstraordinær god sugeevne.
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V-fold
Vores V-fold er en god økonomisk løsning, der
giver dig ét hygiejnepapir ad gangen i lighed
med både W- og Z-folden. Det betyder, at når
du trækker et papirark ud ad dispenseren, så
følger en smule af det næste stykke papir med.
Med V-fold er du derfor også altid sikret, at du
udelukkende trækker ét hygiejnepapir ud ad
gangen samtidig med, at du ikke kommer i
kontakt med det næste papirark i dispenseret.
V-fold består af 2 paneler, og er dybere end
Z-fold og W-fold.

C-fold
Af hygiejne- og forbrugsmæssige årsager,
anbefaler vi ikke, at du anvender en C-fold i
en væghængt dispenser, da denne foldning
ikke hjælper det næste stykke papir ud af
dispenseren.
Det betyder, at du selv vil være nødt til at gribe
op i dispenseren for at trække papiret ud. Og
denne handling kan betyde, at du kommer i
fysisk kontakt med et stykke papir, du ikke selv
skal bruge.
Derudover risikerer du et øget forbrug, da arkets
foldning ikke tillader en ark-efter-ark funktion i
dispensere, hvilket skyldes to ting:
1. Arket udfoldes ikke ved udtagning, så man
bruger ikke arkets fulde længde
2. Du kan nemt komme til at gribe op efter
for meget papir i dispenseren, eftersom
dispenseringen af næste ark ikke er tilstede

ABENA Care-Ness Excellent
Ser du med på de kommende sider, viser vi dig, hvilke håndklædeark og typer af toiletpapir, der
fuldender dit Excellent udtryk i samklang med nøje udvalgte dispensere og affaldsspande.
Hér får du et indblik i et unikt sortiment, som efterlever de høje krav til hygiejnepapir, dine gæster stiller
- og hvor kvalitet derfor spiller en afgørende rolle for dit valg.
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ABENA Care-Ness Excellent

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6135

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

100m x 20,3cm, Ø19cm

3-lags

6 / 32

Denne håndklæderulle er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

110039

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

140m x 20,3cm, Ø19cm

2-lags

6 / 32

Denne håndklæderulle er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Farve

Dimensioner

Materiale

Features

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902757

Hvid

20x30x34cm, Ø35cm

Plast

Håndklæderuller

1 / 36

1999902633

Sort

20x30x34cm, Ø35cm

Plast

Håndklæderuller

1 / 36

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

Håndklædeark, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

1000005297

Hvid

100% nyfiber

32x20,5cm 3-lags

Antal lag

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

W-fold

125 / 25

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

ABENA Care-Ness Excellent

Håndklædeark, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

114122

Hvid

100% nyfiber

32x21,5cm 2-lags

Antal lag

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

W-fold

125 / 25

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Håndklædeark, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

114012

Hvid

100% nyfiber

24x20,6cm 3-lags

Z-fold

125 / 25

114014

Hvid

100% nyfiber

24x20,6cm 2-lags

Z-fold

160 / 25

Antal lag

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Håndklædeark, TAD
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

114019

Hvid

100% nyfiber

24x20,5cm 2-lags

Z-fold

130 / 20

114020

Hvid

100% nyfiber

32x20,5cm 2-lags

W-fold

100 / 20

Antal lag

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

Håndklædeark, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

Antal lag

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

6133

Hvid

100% nyfiber

21x25cm

2-lags

V-fold

190 / 20

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den jævne overflade og den unikke prægning, tilsikrer maksimal sugeevne, og dermed reducerer forbruget. Ydermere er
arkene foldede med et-ark-ad-gangen funktion, hvilket både formindsker forbruget og øger hygiejnen.

ABENA Care-Ness Excellent

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

1999902755

Plast

Alle typer håndklædeark

Mini

13x30,5x26cm Hvid

1 / 80

1999902758

Plast

Alle typer håndklædeark

Midi

12,5x31x39cm Hvid

1 / 40

1999902634

Plast

Alle typer håndklædeark

Mini

13x30,5x26cm Sort

1 / 80

1999902635

Plast

Alle typer håndklædeark

Midi

12,5x31x39cm Sort

1 / 40

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6144

Hvid

100% nyfiber Mini

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

72m x 20cm, Ø13cm

2-lags

12 / 32

Denne håndklæderulle er velegnet til overfladeaftørring. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugeevne.

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6147

Hvid

100% nyfiber Mini

Dimensioner

Antal lag

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

120m x 20cm, Ø12,5cm

1-lags

12 / 40

Denne håndklæderulle er velegnet til overfladeaftørring. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugeevne.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902763

Plast

Håndklæderulle centertræk

Mini

16,5x18,5x33cm

Hvid

1 / 84

1999902636

Plast

Håndklæderulle centertræk

Mini

16,5x18,5x33cm

Sort

1 / 84

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

ABENA Care-Ness Excellent

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6164

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

153m x 20cm, Ø18cm

2-lags

6 / 32

Denne håndklæderulle er velegnet til overfladeaftørring. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugeevne.

Håndklæderulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6168

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

320m x 20cm, Ø18,5cm

1-lags

6 / 40

Denne håndklæderulle er velegnet til overfladeaftørring. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som tilsikrer maksimal sugeevne.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

1999902764

Plast

Håndklæderulle centertræk

Midi

21x21x26cm Hvid

1 / 30

1999902637

Plast

Håndklæderulle, centertræk

Midi

21x21x26cm Sort

1 / 30

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Jumborulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6057

Hvid

100% nyfiber Mini

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

170m x 9,7cm, Ø19,5cm

2-lags

12 / 36

Denne rulle er velegnet til steder der stræber efter at give brugerne den bedste oplevelse. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den unikke prægning giver maksimal sugeevne og blødhed.

ABENA Care-Ness Excellent

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902766

Plast

Til mini jumboruller

Mini

12x26x26cm,
Ø20cm

Hvid

1 / 96

1999902638

Plast

Til mini jumboruller

Mini

12x26x26cm,
Ø20cm

Sort

1 / 96

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Jumborulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6052

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

380m x 9,7cm, Ø26,5cm

2-lags

6 / 24

Denne rulle er velegnet til steder der stræber efter at give brugerne den bedste oplevelse. Produktet er fremstillet af 100% nyfiber, som
sammen med den unikke prægning giver maksimal sugeevne og blødhed.

Jumborulle, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Størrelse

6058

Hvid

100% nyfiber Midi

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

300m x 9,7cm, Ø25cm

2-lags

6 / 36

Jumbo toiletrulle fremstillet af 100% nyfiber. Papirets unikke prægning gør produktet blødt og giver maksimal sugeevne. Et miljøvenligt
produkt af høj kvalitet perfekt til områder, hvor der bruges stor mængde toiletpapir på kort tid. FSC™ (Forest Stewardship Council) og
EU Ecolabel certificeret.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902773

Plast

Til midi jumboruller

Midi

12x34x36cm,
Ø33,5cm

Hvid

1 / 54

1999902639

Plast

Til midi jumboruller

Midi

12x34x36cm,
Ø33,5cm

Sort

1 / 54

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

ABENA Care-Ness Excellent

Toiletpapir, Abena Care-Ness Excellent
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning
Dimensioner

113033

Hvid

100% nyfiber 100m x 9,8cm, Ø13,4cm

Antal lag

Ark pr. rl. /
rl. pr. kll.

2-lags

800 / 36

Dette toiletpapir er fremstillet af genbrugspapir af højeste kvalitet, og har en høj sugeevne og blødhed. Produktet er velegnet til steder,
hvor kvalitet er en høj prioritet.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Dimensioner

1999902775

Plast

Til 2 ruller toiletpapir, system

16,5x16x27cm Hvid

1 / 112

1999902640

Plast

Til 2 ruller toiletpapir, system

16,5x16x27cm Sort

1 / 112

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Mild Cremesæbe, Abena
Varenummer

Features

Rumindhold, netto

pH-værdi

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999903971

Refill, uden farve og parfume

1000 ml

PH 4-5

6 / 95

Abena Mild Cremesæbe er særligt velegnet til daglig håndvask.
pH værdien af sæben er justeret så den matcher hudens pH. Dette gør produktet alsidigt og brugbart til hyppig brug.
Produktet er uden farvestoffer og parfume.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Hånddesinfektion gel, Abena
Varenummer

Features

Rumindhold, netto

pH-værdi
(konc.)

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999904101

Refill, pose til dispenser

1000 ml

PH 6-7

6 / 95

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for
overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt
drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

ABENA Care-Ness Excellent

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Farve

Dimensioner

Materiale

Features

1999902776

Hvid

11,2x10x27,5cm

Plast

Til refiller af flydende sæber og desinfektion 1 / 260

1999902655

Sort

11,2x10x27,5cm

Plast

Til refiller af flydende sæber og desinfektion 1 / 260

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.
Denne dispenser er ydermere til refiller af flydende sæber og desinfektion.

Affaldsspand, BrickBin
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

1999905105

Sort

65 l

1999905104

Hvid

65 l

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Materiale

Dimensioner

Sort/grå, med sækkeholder, til tungt affald, og
kildesortering

HDPE

35x35x70cm 1 / 18

Hvid/grå, med sækkeholder, til tungt affald, og
kildesortering

HDPE

35x35x70cm 1 / 18

Affaldsspand produceret i genbrugsplast med låg, det farvekodet låg giver rig mulighed for affaldssortering. Spanden indeholder en
sækkeholder, som sikre sig at sækken ikke falder ned ved brug.

Affaldsspand 23 liter, Lucart EcoNatural
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

Materiale

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1000009726

Sort

23 l

AlPe

215x330x500mm

1 / 44

Forberedt til vægmontering

Affaldsspanden er fremstillet af genanvendte mælkekartoner med omtanke for miljøet. Materialet er i et robust og tidløst design, og
affaldsspanden kan væghænges, og har en top, der skjuler posen.

Håndklædeark af papir sikrer din hygiejne, og er lette at bortskaffe
Lige fra barnsben har vi lært, hvor vigtigt det er, at vi vasker vores hænder korrekt med varmt vand og
sæbe – og allerhelst i 20 til 30 sekunder pr. vask.
Undersøgelser fortæller imidlertid, at det heller ikke er ligegyldigt, hvordan vi tørrer vores hænder i
forhold til at mindske spredningen af bakterier.
Det er nemlig sådan, at bakterier har lettere ved at sprede sig via våd hud end via tør. Når du har
vasket dine hænder, spiller en korrekt aftørring derfor en væsentlig rolle, og har stor betydning for din
håndhygiejne.
Håndklædeark af papir fjerner flest bakterier fra dine hænder, når du omhyggeligt tørrer hænderne
med papiret. Omvendt bor der langt flere bakterier på dine vaskede hænder, når du tørrer dem under
en varmlufttørrer eller i en jetlufttørrer.
Sammenligner vi lufttørrere og stofhåndklæder med håndklædeark af papir, er der yderligere to
afgørende fordele ved valget af papir:

1.Når du bruger en lufttørrer til at tørre dine hænder, stiger antallet af bakterier i luften, imens brugen
af papirark reducerer bakterier i luften3 .
2. Når du tørrer dine hænder i håndklædeark af papir fremfor i en løsning af stof, fjerner du hele det
miljøbelastende led, der handler om:

l

At indsamle brugte stofhåndklæder.

l

At forbruge vand og energi på at vaske de brugte stofhåndklæder.

l

At bruge energi på at tørre stofhåndklæderne.

l

At pakke de rene stofhåndklæder.

l

At transportere de rene stofhåndklæder ud til dig igen via lastbil.

3. Redway K., Fawder S. 2008. A comparative study of three different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet
air dryer. University of Westminster, London. Side 18 - 25.

Invester i god håndhygiejne og afbryd smitteveje
God håndhygiejne er noget af det vigtigste, når det handler om at forebygge smittespredning mellem
mennesker.
Bakterier og vira fra urene overflader som dørhåndtag, håndvaske, toiletbrætter, køkkenborde,
smartphones og øvrige skærme kan overføres til dine hænder efter direkte kontakt.
Klør du dig herefter i øjet eller kommer til at stikke en finger i munden, kan bakterierne eller virus
medføre sygdom.
Ifølge WHO er det bevist, at god håndhygiejne reducerer smitte. Ydermere anses dårlig håndhygiejne
for at være den største årsag til spredningen af multiresistente bakterier, lige så vel som det er en
betydelig årsag til smitteudbrud.4.
Vask derfor altid hænder før måltider, madhåndtering og efter toiletbesøg. Og har du ikke mulighed
for at vaske hænder med vand og sæbe, er håndsprit et godt alternativ.

WHO, 2006. WHO guidelines on hand hygiene in health care (advanced draft). Side 83.
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GUIDE:
Sådan vasker du dine hænder korrekt
l Skyl dine hænder og håndled godt under rindende vand.
l

Brug så vidt muligt albuen eller underarmen, når du tager sæbe fra dispenseren, hvis den ikke er
automatisk.

l

Fordel sæben grundigt og vask dine hænder i MINDST 20-30 sekunder.

l

Gnid sæben godt ind mellem fingrene.

l

Husk tommelfingrene, håndflade, håndryg og håndled.

l

Skyl sæberesterne godt af for at undgå hudirritation.

l

Tør nu hænderne grundigt med et hygiejnepapir.

l

Luk vandhanen med det brugte papirhåndklæde.
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GUIDE:
Sådan spritter du dine hænder korrekt af
Brug håndsprit når dine hænder føles tørre. De må ikke være synligt beskidte.
l

Brug en klat hånddesinfektionsmiddel på størrelse med en 2-krone (svarende til 3 ml).

l

Fordel den og gnid den grundigt på alle flader af begge hænder, mellem fingrene og håndled
i mindst 30 sekunder.

l

Hånddesinfektionsmidlet skal gnides ind, indtil det føles tørt.

Brug håndsprit og desinficér dine hænder:
l

Før rene opgaver.

l

Efter urene opgaver.

l

Efter brug og skift af handsker samt øvrige værnemidler.

ABENA Care-Ness Classic
Lad os vise dig det samlede sortiment til dine toiletfaciliteter, som består af vores Classic papirserie
med tilhørende dispensere og affaldsspande.
Vælger du ABENA Care-Ness Classic, får du et hvidt papir med god sugeevne, som føles blødt og
komfortabelt. Og så får du en papirserie, som er fremstillet af blandingsfibre eller af genbrugspapir i
meget høj kvalitet.
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ABENA Care-Ness Classic

Håndklædeark
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

Antal lag

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

114115

Hvid

100% genbrugspapir

24x20cm

2-lags

Z-fold

210 / 21

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet har en høj sugeevne, og er velegnet
til stedet med stort forbrug, hvor både omkostning og kvalitet er prioriteter. Den høje sugeevne og arkenes et-ark-ad-gangen funktion
muliggør reduceret forbrug.

Håndklædeark, Abena Care-Ness Classic
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Dimensioner

Antal lag

Foldningsmetode

Ark pr. pk. /
pk. pr. kll.

6113

Hvid

100% genbrugspapir

23x24cm

2-lags

V-fold

200 / 20

Dette håndklædeark er det hygiejniske alternativ til stofhåndklæder og varmeblæsere. Produktet har en høj sugeevne, og er velegnet
til stedet med stort forbrug, hvor både omkostning og kvalitet er prioriteter. Den høje sugeevne og arkenes et-ark-ad-gangen funktion
muliggør reduceret forbrug.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

1999902755

Plast

Alle typer håndklædeark

Mini

13x30,5x26cm Hvid

1 / 80

1999902758

Plast

Alle typer håndklædeark

Midi

12,5x31x39cm Hvid

1 / 40

1999902634

Plast

Alle typer håndklædeark

Mini

13x30,5x26cm Sort

1 / 80

1999902635

Plast

Alle typer håndklædeark

Midi

12,5x31x39cm Sort

1 / 40

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Håndklæderulle
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

6150

Hvid

100% genbrugspapir Mini

Størrelse

Dimensioner

Antal lag

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

120m x 20,3cm, Ø13,5cm

1-lags

12 / 24

Denne håndklæderulle har en høj sugeevne, og er velegnet til steder med stort forbrug af aftørringspapir til overfladeaftørring, og hvor
både omkostning og kvalitet både er høje prioriteter.

ABENA Care-Ness Classic

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902763

Plast

Håndklæderulle centertræk

Mini

16,5x18,5x33cm

Hvid

1 / 84

1999902636

Plast

Håndklæderulle centertræk

Mini

16,5x18,5x33cm

Sort

1 / 84

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

Håndklæderulle
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

Størrelse

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

6155

Hvid

100% genbrugspapir

Midi

300m x 20cm,
Ø20cm

1-lags

6 / 40

Denne håndklæderulle har en høj sugeevne, og er velegnet til steder med stort forbrug af aftørringspapir til overfladeaftørring, og hvor
både omkostning og kvalitet både er høje prioriteter.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

1999902764

Plast

Håndklæderulle centertræk

Midi

21x21x26cm Hvid

1 / 30

1999902637

Plast

Håndklæderulle, centertræk

Midi

21x21x26cm Sort

1 / 30

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Jumborulle, Abena Care-Ness Classic
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

6056

Hvid

100% genbrugspapir Mini

Størrelse

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

180m x 9,5cm, Ø19cm

2-lags

12 / 36

ABENA Care-Ness Classic

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902766

Plast

Til mini jumboruller

Mini

12x26x26cm,
Ø20cm

Hvid

1 / 96

1999902638

Plast

Til mini jumboruller

Mini

12x26x26cm,
Ø20cm

Sort

1 / 96

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Jumborulle, Abena Care-Ness Classic
Varenummer

Farve

Ingredienser/sammensætning

6051

Hvid

100% genbrugspapir Midi

Størrelse

Dimensioner

Antal lag

Rl. pr. kll. /
kll. pr. pll.

360m x 9,5cm, Ø27cm

2-lags

6 / 24

Denne rulle er fremstillet af genbrugspapir af højeste kvalitet, og har en høj sugeevne og blødhed. Produktet er velegnet til steder, hvor
både omkostning og kvalitet er høje prioriteter.

Dispenser, Classic Recycled
Varenummer

Materiale

Features

Størrelse

Dimensioner

Farve

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999902773

Plast

Til midi jumboruller

Midi

12x34x36cm,
Ø33,5cm

Hvid

1 / 54

1999902639

Plast

Til midi jumboruller

Midi

12x34x36cm,
Ø33,5cm

Sort

1 / 54

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den

Toiletpapir, Abena Care-Ness Classic
Varenummer

Farve

Ingredienser/
sammensætning

113034

Hvid

Blandingsfibre

Dimensioner

Antal lag

Ark pr. rl. /
rl. pr. kll.

100m x 9,8cm, Ø13,4cm

2-lags

800 / 36

Dette toiletpapir er fremstillet af blandingsfibre af højeste kvalitet, og har en høj sugeevne og blødhed. Produktet er velegnet til steder,
hvor både omkostning og kvalitet er høje prioriteter.

ABENA Care-Ness Classic

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Materiale

Features

Dimensioner

1999902775

Plast

Til 2 ruller toiletpapir, system

16,5x16x27cm Hvid

1 / 112

1999902640

Plast

Til 2 ruller toiletpapir, system

16,5x16x27cm Sort

1 / 112

Farve

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Afrivningskanten på dispenseren er udformet, således at brugeren ikke skærer sig på hænderne
ved udtrækning af papiret. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

Mild Cremesæbe, Abena
Varenummer

Features

Rumindhold, netto

pH-værdi

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999903971

Refill, uden farve og parfume

1000 ml

PH 4-5

6 / 95

Abena Mild Cremesæbe er særligt velegnet til daglig håndvask.
pH værdien af sæben er justeret så den matcher hudens pH. Dette gør produktet alsidigt og brugbart til hyppig brug.
Produktet er uden farvestoffer og parfume.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Hånddesinfektion gel, Abena
Varenummer

Features

Rumindhold, netto

pH-værdi
(konc.)

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1999904101

Refill, pose til dispenser

1000 ml

PH 6-7

6 / 95

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for
overførsel af bakterier og vira. Abena hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt
drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.

Dispenser, Classic Recycled
Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Varenummer

Farve

Dimensioner

Materiale

Features

1999902776

Hvid

11,2x10x27,5cm

Plast

Til refiller af flydende sæber og desinfektion 1 / 260

1999902655

Sort

11,2x10x27,5cm

Plast

Til refiller af flydende sæber og desinfektion 1 / 260

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der
bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.
Denne dispenser er ydermere til refiller af flydende sæber og desinfektion.

ABENA Care-Ness Classic

Affaldsspand, BrickBin
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

1999905105

Sort

65 l

1999905104

Hvid

65 l

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

Materiale

Dimensioner

Sort/grå, med sækkeholder, til tungt affald, og
kildesortering

HDPE

35x35x70cm 1 / 18

Hvid/grå, med sækkeholder, til tungt affald, og
kildesortering

HDPE

35x35x70cm 1 / 18

Affaldsspand produceret i genbrugsplast med låg, det farvekodet låg giver rig mulighed for affaldssortering. Spanden indeholder en
sækkeholder, som sikre sig at sækken ikke falder ned ved brug.

Affaldsspand 23 liter, Lucart EcoNatural
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

Materiale

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

1000009726

Sort

23 l

AlPe

215x330x500mm

1 / 44

Forberedt til vægmontering

Affaldsspanden er fremstillet af genanvendte mælkekartoner med omtanke for miljøet. Materialet er i et robust og tidløst design, og
affaldsspanden kan væghænges, og har en top, der skjuler posen.

Affaldsspand
Varenummer

Farve

Rumindhold, brutto Features

Materiale

Dimensioner

Stk. pr. kll. /
kll. pr. pll.

176271

Hvid

50 l

Med sving låg, forberedt til vægmontering

Plast

30x40x68cm 12 / 4

1000002051

Sort

50 l

Med sving låg, forberedt til vægmontering

Plast

30x40x68cm 1 / 12

Affaldsspand i plast med svinglåg, der kan bruges enten stående på gulvet eller vægmonteres med beslag, der skal tilkøbes. Simpel
løsning.

Noter

Noter

Om ABENA
ABENA er en dansk, familieejet produktions- og handelsvirksomhed med hovedsæde i Aabenraa.
Vores virksomhed er grundlagt i 1953 og har i dag et internationalt setup med over 1.800 medarbejdere
på verdensplan, et sortiment på mere end 36.000 produkter samt egenproduktion i Danmark og
Europa.
Vores fokus ligger altid på at give dig den bedste oplevelse.
Derfor tager vi altid udgangspunkt i dine behov – og vi har særligt fokus på kvalitet, bæredygtighed,
socialt ansvar og ikke mindst på godt købmandskab.

Vi er en del af dit nærområde
Som kunde hos ABENA får du din egen lokale konsulent, som du er fast knyttet til.
Uanset om du har behov for totalløsninger eller hjælp til konkrete opgaver, kan du bruge din konsulent
som rådgiver og sparringspartner. Og er du interesseret i at høre mere om, hvad vi tilbyder dig,
kommer vi gerne på besøg eller sender dig et tilbud.
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