
Muut tuotteet



BIOZONE AIRCARE

ILMANPUHDISTIN
Biozone ilmanpuhdistimet poistavat tehokkaasti hajut sekä hajuja 
muodostavat mikrobit huoneilmasta ja pinnoilta. Tämä UV-valoon 
perustuva ratkaisu takaa saniteettitilojesi raikkaan ja puhtaan tuoksun.

Biozone ilmanpuhdistin puhdistaa huoneilmaa erikoisvalmisteisen UV-
lampun avulla. UV-lamppu tuottaa fotoplasmaa, joka desinfioi paitsi 
huoneilmaa, myös pintoja. Laite toimii verkkovirralla. Virransyöttö on 
laitteen takana, josta johto voidaan kuljettaa kiinnityskiskon takana siististi 
pistorasiaan tai suoraan katon tai seinän läpi. Laite toimii tehokkaimmin, 
kun se on sijoitettu niin, että laitteesta ulos puhaltuva fotoplasma pääsee 
levittäytymään mahdollisimman hyvin huoneilmaan.

Materiaali ja väri

Annostelijan kotelo ja runko on valmistettu alumiinista, päätyjen ilmaritilät 
ABS-muovista. Luonnonväriseksi anodisoitu alumiini, päätyjen ilmaritilät 
tummanharmaat.

Huolto: Vuokrapalveluun sisältyy asennus, säännöllinen huolto ja 
puhdistus 12 viikon välein sekä UV-lampun vaihto vuosittain.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Lamppu: 

ST96 AirCare 20 lamppu

ST58 AirCare 30 lamppu

ST98 AirCare 20, seinämalli, 10-20m² tilaan

ST74 AirCare 30, seinämalli, 20-30m² tilaan

Tuotekoodit:



SANITIZER

PISUAARIEN PUHDISTUS- JA 

HUOLTOJÄRJESTELMÄ

Pisuaarien puhdistus- ja huoltojärjestelmä, joka poistaa ja neutraloi 
hajuja. Elektroninen, paristoilla toimiva laite annostelee 
automaattisesti huuhteluveden joukkoon liuosta, joka estää 
ureakiven, kalkin ja ruosteen syntymistä ja ehkäisee putkistojen 
tukkeutumista. Desinfioivia pesuaineita ei saa käyttää Sanitizer-
järjestelmän kanssa, koska ne estävät tuotetta toimimasta
tehokkaasti.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi, 
laitteeseen voidaan asentaa myös teräksestä valmistettu 
suojakansi estämään ilkivaltaa.

Huolto: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus, 
liuospullojen vaihto sovitun 4, 8 tai 12 viikon välein ja paristojen 
vuosittainen vaihto sekä laitteiden huoltopalvelu.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

ST64 annostelija

ST45 teräksinen suojakansi

ST61 Biopurinel (sis. palveluun)

PO54 Paristo x 2 (sis. palveluun)

Tuotekoodit:



HYGIBOX-Palvelu

Hygibox-palvelu sisältää wc-istuimen viereen sijoitettavan 

tyylikkäästi ja modernisti muotoillun astian terveyssiteille ja 

tamponeille sekä määräaikaiset tyhjennykset ja astian vaihdot. 

Palvelu on huolellisesti toimitettu ja kustannustehokas keino pitää 

saniteettitilat puhtaina ja raikkaina sekä ennaltaehkäistä putkistojen 

tukkeutumista.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelumalli

Hygibox-palvelussa palvelukäynnillä tyhjennetään astian sisältö, 

laitetaan uusi tyhjä pussi astiaan ja lisätään hajunpoistoaine sekä 

pyyhitään astian ulkopinnat ja luukun sisäosa desinfiointiaineella.

Palvelukäynnin voi valita tapahtuvaksi yhden, kahden tai neljän 

viikon välein. Lisäksi astiat vaihdetaan pesulassa pestyihin 

astioihin 24 viikon välein.

ST84 Hygibox astia, 23 l

ST79 Seinäteline

Tuotekoodit:



EASY CUT

RULLAPAPERIANNOSTELIJA
Lukittava rullapaperiannostelija tiloihin, joissa ei ole mahdollista

käyttää puuvillapyyheannostelijaa tai puuvillapyyhkeen ohella

tarvitaan paperipyyhettä. Arkin pituus on noin 26 cm. Paperirullan 

vaihtaminen on helppoa. Paperin määrän näkee kannessa olevan

ikkunan ansiosta ilman laitteen avaamista.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 

annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 

Paperitilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta 

tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 

annostelijoilla 12kk

Valikoimaamme kuuluvat paperit ovat ympäristömerkittyjä. 

Paperi:

PR51 6 rll / säkki, 200 m / rll.

PR44 

Tuotekoodi:



EASY CUT SENSOR

KOSKETUSVAPAA 

RULLAPAPERIANNOSTELIJA
Lukittava elektroninen, kosketusvapaa rullapaperiannostelija 
tiloihin, joissa ei ole mahdollista käyttää puuvillapyyheannostelijaa 
tai puuvillapyyhkeen ohella tarvitaan paperipyyhettä. Paperirullan 
vaihto on helppoa ja jäljellä olevan paperin määrä on nähtävissä 
kannessa olevasta ikkunasta. Annostelijan sisällä olevan 
ohjauspaneelin avulla sensorin herkkyys, uuden arkin viive sekä 
arkin pituus ovat säädettävissä. 

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 
annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 
Paperitilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun kautta 
tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Valikoimaamme kuuluvat paperit ovat ympäristömerkittyjä. 

Paperi: 

PR51 6 rll / säkki, 200 m / rll. 

Paristo: 

D –malli (6V) 4 kpl, paristonvaihto ei 

sisälly palveluun.

PR46 

Tuotekoodi:



AUTOFOAM ELEKTRONINEN 

KÄSIDESIANNOSTELIJA
Käsidesivaahto käsihygienian varmistamiseksi paikoissa, joissa 
käsien pesu saippualla ja vedellä ei ole mahdollista. Elektroninen
desinfiointivaahtoannostelija toimii neljällä C-paristolla. Annostelija 
on lukittava. Hyviä käyttökohteita ovat mm. aulat, ravintolat, koulut, 
ostoskeskukset ja toimistot. Desinfiointiaine on rekisteröity
Suomessa biosidiksi (PT-1) ja täyttää Euroopan standardin EN 
1500 (hygieeninen käsihuuhde) vaatimukset.

Riittoisuus: 1000 ml tiivistettä tuottaa noin 2500 annosta.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 
annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 
Desinfiointiainetilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-
palvelun kautta tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Desinfiointiaine: 

DE22 1000 ml pussi, 4 kpl/ltk.

Jalusta: 

DE23 vuokrataan erikseen

Paristot: 

PO53 4 x C-paristo, paristojen vaihto ei sisälly palveluun

DE21 

Tuotekoodi:



HEAVY PESUTAHNA-

ANNOSTELIJA

Hygieeninen, taloudellinen ja lukittava annostelija, jonka pesutahna 
irrottaa vaikeimmankin lian ihoa ärsyttämättä. Hankaustehosteena
on käytetty mikrokokoisia synteettisiä rakeita. Kertakäyttöinen
pesutahnapussi on suljettu ilmatiiviisti ja kestää pitkänkin
varastoinnin tai käyttökatkoksen. Annostelijan täyttö on nopea ja 
hygieeninen. Jokaisen pesutahnapussin mukana tulee uusi
annostelupumppu.

Riittoisuus: 3000 ml pesutahnaa tuottaa noin 1500 annosta.

Kotelon materiaali: läpivärjätty iskunkestävä ABS muovi

Palvelu: Vuokrapalveluun sisältyy annostelijoiden asennus ja 
annostelijat pidetään toimintakunnossa sopimuksen mukaan. 
Pesutahnatilaukset hoituu kätevästi netissä eLindström-palvelun 
kautta tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-palvelulla.

Takuu: vuokratuilla annostelijoilla on jatkuva takuu, myydyillä 
annostelijoilla 12kk

Pesutahna:

CS77 Heavy pesutahna 3000 ml pussi, 6 kpl/ltk

CS84

Tuotekoodi:



BIOWIPE

Kertakäyttöinen imukykyinen yleisliina soveltuu monipuolisesti 

kaikenlaiseen pyyhintään. Tuote on biohajoava, nukkaamaton ja 

antistaattinen. Kätevästä annostelulaatikosta saa poimittua 

valmiiksi leikattuja ja taiteltuja pyyhearkkeja yhden kerrallaan, mikä 

takaa tuotteen hygieenisyyden.

Materiaali 100% viskoosi

Paino 50g/m²

Pyyhearkin koko 40cm x 50cm

Palvelu: Myyntituote, jonka tilaukset hoituu kätevästi netissä 

eLindström-palvelun kautta tai vaivattomalla ja joustavalla Easy-

palvelulla.

BW50

Tuotekoodi:


