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Raak de deurkrukken van het toilet 
niet meer aan! Geen overdracht van 
ziektekiemen! Dankzij de Look & Wave 
technologie is het nu mogelijk om het 
toilet te gebruiken met een gevoel van 
totale hygiëne. Deze technologie zorgt 
voor een optimale oppervlaktehygiëne. 
Een innovatie die mettertijd evolueert en 
de huidige hygiënenormen ver overtreft.

Overdracht van ziektekiemen via de 
toiletdeur behoort tot het verleden!

In zeer gevoelige omgevingen 
zoals laboratoria, ziekenhuizen, 
zorginstellingen of sanitaire ruimtes waar 
u uw gasten of bezoekers de 
meest veilige sanitaire ruimte wilt 
aanbieden, is Look & Wave de ideale 
keuze.

Maar ook op drukke plaatsen met 
een hoge gebruikersdichtheid zoals 
scholen, universiteiten, luchthavens, 
dienstruimtes, treinstations of 
tentoonstellingshallen, wordt de 
overdracht van ziektekiemen aanzienlijk 
verminderd door het gebruik van de 
contactloze opening op de deur van het 
toilet.

TOILETCABINES MET 
CONTACTLOZE DEUROPENING

LOGGERE IS EEN PROFESSIONAL 
OP HET GEBIED VAN 

SANITAIRE VOORZIENINGEN EN 
KLEEDKAMERINRICHTING

Duurzaamheid, kwaliteit en service 
zijn waarden waaraan wij het 

grootste belang hechten.



De LED-sensor is verzonken in 
het oppervlak. De kabels voor 
de stroomvoorziening en de 
bedieningselementen lopen 
binnen de wandconstructie van 
het toilet en zijn van buiten of 
binnen de cabine niet zichtbaar. 
Vlakliggende fronten aan de 
binnen- en buitenkant van de 
cabine. Vingerveilig deurscharnier 
vervaardigd van 2 aluminium 
profielen. Elegant en stijlvol 
design, toiletafscheiding van hoge 
kwaliteit.

DE BESTE HYGIËNE IN 
SANITAIRE RUIMTES IN 
TIJDEN VAN PANDEMIE

Oplossing voor maximale privacy. 
Deuren, voor- en scheidingswanden 
zijn gesloten van vloer tot plafond. 
Constructie uit één stuk tot een 
hoogte van 2.800 mm, gemaakt 
van hoogwaardige 36 mm dikke 
sandwichelementen met HPL 
(compact laminaat) oppervlak en 
interne scharnieren.

EF-3 ALTUS LOOK & WAVE 
SANITAIRE CABINE

ALLES CONTACTLOOS 
IN DE WC-CABINE

LOGGERE BIEDT U DE 
OPLOSSING!


