
 
 
 
Hånddesinfektion 

Træt af tørre og ødelagte hænder? Det var vi også. Derfor introducerer vi nu en hånddesinfektion, som ikke kun 
er effektiv, men samtidig også skånsom og plejende for hænderne. 

ALBERTUS hånddesinfektion er et mildt og velduftende alternativ til almindelig håndsprit. Baseret på milde 
aktivstoffer og uden sprit/ethanol. 

ALBERTUS hånddesinfektion er tilsat fugtgivende Aloe Vera og Pro Vitamin B5, for at beskytte huden mod 
udtørring. Desinfektion med ALBERTUS hånddesinfektion er en behagelig oplevelse, hvor hænderne efterlades 
bløde og velduftende. 

Produktet er specielt udviklet til håndhygiejne og opfylder alle gældende krav. ALBERTUS hånddesinfektion 
er dokumenteret effektiv overfor bakterier og vira i henhold til ENI 500, ENI 3697 og EN14476. 

Dokumenteret effekt mod bakterier og vira 
Uden sprit/ethanol 
Udtørrer ikke hænderne 

Med Aloe Vera og Pro 
Vitamin B5 
Er ikke brandfarligt 

Mere effektivt end sprit 

Forkælelse på arbejdspladsen 
ALBERTUS hånddesinfektion egner sig perfekt til anvendelse i virksomheden. To praktiske størrelser 100ml 
spray og 500ml med pumpe har en tilpas størrelse og mængde til benyttelse ved skrivebordet. Genbrug flaskerne 
med 5 liter refill, som også kan bruges til påfyldning i andre dispensere. 
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Hånddesinfektion 

Den gode kundeoplevelse starter allerede ved indgangen 
Giv jeres kunder lyst til at bruge hånddesinfektionen, som I har i jeres dispensere. De vil værdsætte den milde duft 
og bløde fornemmelse. Bliv også forhandler af vores produkt og lad kunderne tage oplevelsen med hjem. 

Tryghed i hverdagen 
ALBERTUS hånddesinfektion er dokumenteret 
effektiv og jeres garanti for, at det produkt I tilbyder, 
virker. 

ALBERTUS hånddesinfektion leveres i praktisk 
100ml sprayflaske, lige til at tage med i tasken. 

ALBERTUS hånddesinfektion er en behagelig og 
mere eksklusiv hånddesinfektion. 

Et bedre valg 
Vores mål er at levere effektive produkter, som er sikre for jer og for miljøet. Derfor fremstiller vi vores produkter 
så milde som muligt, ved at tilsætte en minimal mængde af aktive kemiske stoffer, uden at gå på kompromis med 
effektiviteten. Det er en misforståelse at kun alkoholbaserede produkter virker som hånddesinfektion. Ikke-alkohol 
baserede produkter kan også være effektive, så længe de lever op til samme krav om drab på mikroorganismer. 
Faktisk kan de være mere effektive, idet alkohol/sprit ikke har nogen effekt overfor f.eks. Norovirus, som er det 
virus der forårsager maveinfektion, bedre kendt som Roskildesyge. ALBERTUS hånddesinfektion er testet effektiv 
mod dette hårdnakkede virus og yder dermed en mere effektiv beskyttelse mod vira end håndsprit. 

Vi støtter danske virksomheder 

Vi producerer ALBERTUS hånddesinfektion i Danmark, ligesom emballage og etiketter købes hos danske 
leverandører. Når I køber ALBERTUS hånddesinfektion støtter I danske virksomheder igennem alle led. 

Priser: 
100 ml.    36,00 eksl. Moms.    45,00 inkl. Moms. 
0,5 liter    72,60 eksl. Moms.   90,75 inkl. Moms. 
5 liter  336,30 eksl. Moms.  420,40 inkl. Moms. 
for mere information kontakt :  
 

Display Graphics Supply 
+45 23 96 86 29 
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