
DAX SMART & EASY
Med sin flexibilitet, kvalitet och användarvänlighet är DAX nya dispenserserie ett 
utmärkt val för hälso- och sjukvården, tandvården, skolor, restauranger, offentliga 
toaletter m.m. Dispenserserien består av en automatisk (SMART) och en manuell 

(EASY) variant och båda dispenserarna använder samma refill om 1000 ml.

DAX SMART Automatisk dispenser

DAX EASY Manuell dispenser
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• Enkel och smidig att använda

• Automatisk dosering (1,5 ml) för optimal hygien

• 1000 ml refiller med DAX Mildtvål, DAX Alcogel och DAX Clinical handdes-

infektion gör att man inte behöver byta flaska så ofta

• Indikator på framsidan som visar innehålls- och batterinivå

• Indikator på dispenserns framsida lyser upp när man är i närheten av den 

som en extra påminnelse, vilket bidrar till ökad efterlevnad av hygienrutiner 

• Drivs av 4 alkaliska C LR14 batterier (ej inkluderat) som säkerställer korrekt 

dosering och bra driftsäkerhet. Håller ca 1,5-2 år/ca 30.000 doseringar

• Klistermärke att sätta på dispensern för att visa om det är handdesinfektion 

eller tvål i medföljer

• Dispensern går att låsa med medföljande nyckel, vilket förhindrar stöld eller 

förtäring av t.ex. handsprit

• Manuell dispenser i samma design som den automatiska

• 1000 ml refiller med DAX Mildtvål, DAX Alcogel och DAX Clinical handdesinfektion 

gör att man inte behöver byta flaska så ofta

• Pumpen aktiveras enkelt med ett lätt tryck på framsidan av dispensern

• Nivån på vätska i refillen syns genom fönstret på framsidan av dispensern

• Dispensern går att låsa med medföljande nyckel, vilket förhindrar stöld 

eller förtäring av t.ex. handsprit

• Klistermärke att sätta på dispensern för att visa om det är handdesinfektion eller 

tvål i medföljer

• Möjlighet att köpa till droppbricka som enkelt klickas fast i dispsensern 

• Armbågsbetjänt finns att köpa till som komplement

Produktnamn Art.nr Antal st/krt Antal krt/pall EAN Kod

DAX SMART Automatisk Dispenser Vit AD149 1 st 170 7331964001493

DAX SMART Automatisk Dispenser 
Silver/grå AD151 1 st 170 7331964001516

DAX EASY Manuell Dispenser MD153 1 st 240 7331964001530



DAX SMART & EASY
Refill 1000ml

Produktnamn Art.nr Antal st/krt Antal krt/pall EAN Kod

DAX Mildtvål refill 1000 ml 238-6 6 st 55 7331964002384

DAX Alcogel refill 1000ml 714-6 6 st 55 7331964007143

DAX Clinical refill 1000 ml 727-6 6 st 55 7331964007273

Refillerna har en ny vidareutvecklad doseringspump för driftsäker och pålitlig dosering. 

DAX Clinical refill
1000 ml 727-6

DAX Alcogel refill
1000 ml 714-6

DAX Mildtvål refill
1000 ml 238-6

DAX Clinical Handdesinfektion 75%
Är en hygienisk handdesinfektion som är utprövad i samarbete med svensk sjukvård. Är effektiv mot bakterier, jäst-
svamp och många olika virus som influensavirus (Covidvirus), HIV och Murine Norovirus.Kliniskt testad för att klara 
dagligt vårdarbete. Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning

DAX Alcogel 85%
Är en återfuktande handdesinfektion med dokumenterad effekt mot bakterier och olika typer av virus som t.ex. 
förkylningsvirus, influensavirus (exempelvist Coronavirus) och vinterkräksjuka. Produkten är etanolbaserad 

DAX Mildtvål
Är skonsam för händerna och är en utmärkt tvål för den dagliga handhygienen. Händerna utsätts för extra mycket 
påfrestningar när huden exponeras för kyla och frekvent tvättande med tvål och varmt vatten.
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DAX SMART & EASY
Tillbehör

En matchande Droppbricka som förhindrar spill på golvet och som kan fästas i 
dispensern säljs separat. 

Som extra komplement till DAX EASY manuella dispenser kan man även köpa till 
en Armbågsbetjänt.

Droppbricka
606013

Droppbricka
Droppbrickan går att köpa till som enkelt klickas fast i dispensern för att minska spill på golvet. Passar både DAX 
SMART och DAX EASY disperner

Armbågsbetjänt
Till DAX EASY finns möjligheten att köpa till en armbågsbetjänt så man undviker att trycka på dispensern med 
händerna 

Golvställ
Golvstället är stabilt och passar till samtliga DAX dispensrar. Perfekt när man inte har en vägg att fästa dispensern på 

Armbågsbetjänt
606012

Produktnamn Art.nr Antal st/krt Antal krt/pall EAN Kod

Droppbricka för SMART & EASY 606013 6 st 3456 7054957060139

Armbågsbetjänt till DAX EASY 606012 10 st 170 -
Golvställ 603023 1 st 25 7054956030232

Golvställ
603023
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