
Model: Seoul
Hygiejnisk toiletbørste m/vægholder

Sanimaid Seoul modellen er smukt udformet i et  
minimali  s tisk udtryk der passer perfekt ind i ethvert  
hjem, men også på  kontoret og alle andre steder med et  
personale- eller  kundetoilet. 

Den væghængte holder opsættes nemt uden brug af skruer 
med det medfølgende 3M vægbeslag og holderen kan klikkes  
af/på efter behov. 

Toiletbørsten er den nyudviklede Ergo 2.0, hvor hovedet 
er lavet af fleksibelt og vandafvisende materiale og med 
 skrabefunktion til fastsiddende urenheder. Antibakterielt 
håndtag med god længde og ergonomisk  udformet, som   
sikrer god hygiejne, kontrol og styrke.

Specifikationer:

Farver Hvid, sort

Type Væghængt m/ 3M vægbeslag. Holder kan klikkes af/på

Toiletbørste ERGO 2.0

Størrelse 427 x 83 x 88mm (LxBxD)

Antibakteriel Microban® sølv ioner build-in teknologi i håndtaget – 99% bakteriefri - undgå smitterisiko

Varenr. Farve Stregkode

EG30-White Hvid 5713519310014

EG30-Black Sort 5713519310021

Egenskaber: 
■   Væghængt for bedre plads og hygiejne omkring toilettet.

■   Antibakterielt håndtag – undgå smitterisiko.

■   Børstefri rengøringshoved. Den mest hygiejniske måde at   
 rengøre toilettet på – ingen spredning af bakterier.

■   360° effektiv rengøring i hele toiletkummen  
 – også under kanten.

■   Drypfri så man undgår vand på gulvet og i holderen.

Datablad

Sanimaid Aps | Gammel Klausdalsbrovej 493, DK-2730 Herlev  |  Tlf. +45 21 78 77 70  | info@sanimaid.com

■   Mere info, billeder og videoer: www.sanimaid.com.

https://www.sanimaid.com/
https://www.sanimaid.com/products/


Sanimaid Aps | Gammel Klausdalsbrovej 493, DK-2730 Herlev  |  Tlf. +45 21 78 77 70  | info@sanimaid.com

Datablad

Seoul EG30-Black

Priser og forbrugertests: 
Sanimaid har opnået 5★ anerkendelser i forbrugertests, samt vundet internationale priser. 

Model:  Copenhagen 
Type: Hygiejnisk toiletbørste m/vægholder 
         
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beskrivelse: 
 

Sanimaid Copenhagen modellen er smukt udformet i et minimalistisk udtryk der passer perfekt ind i ethvert hjem, men også på 
kontoret og alle andre steder med et personale- eller kundetoilet. Den væghængte holder opsættes nemt uden brug af skruer med 
det medfølgende 3M vægbeslag og holderen kan klikkes af/på efter behov. Toiletbørsten er den originale og prisvindende, hvor 
hovedet er lavet af fleksibelt og vandafvisende materiale, som nemt og effektivt rengør i hele kummen, selv under kanten. 
Antibakterielt og ekstra langt og massivt håndtag sikrer god hygiejne, ergonomi og styrke. 
 
Egenskaber: 

• Væghængt for bedre plads og hygiejne omkring toilettet 
• Antibakterielt håndtag – undgå smitterisiko 
• Børstefri rengøringshoved. Den mest hygiejniske måde at rengøre toilettet på – ingen spredning af bakterier 
• 360° effektiv rengøring i hele toiletkummen - også under kanten 
• Drypfri så man undgår vand på gulvet og i holderen 
• Mere info, billeder og videoer: www.sanimaid.com 

 
Specifikationer: 
 
Farver Hvid, sort 

Type Væghængt m/ 3M vægbeslag. Holder kan klikkes af/på 

Toiletbørste Original 

Størrelse 462 x 83 x 88mm (LxBxD) 

Antibakteriel Microban® sølv ioner build-in teknologi i håndtaget – 99% bakteriefri - undgå smitterisiko 
 
Varenr Farve Stregkode 

S30-White Hvid 5713519190012 

S30-Black Sort 5713519190029 
 
Priser og forbrugertests:  
 

Sanimaid har opnået 5* anerkendelser i forbrugertests, samt vundet internationale priser. 
 

 
 

Egenskaber som gør Sanimaid til det fornuftige valg 
 
ü Super hygiejnisk toiletbørste – undgå smitterisiko 
ü Høj bæredygtig kvalitet.  
ü Flot funktionelt design.  

ORIGINAL toiletbørste 

Egenskaber som gør Sanimaid til det fornuftige valg:

Bæredygtigt
Kvalitetsprodukter med lang levetid som 
betydermindreaffaldogsamtidigmindre
vandforbrug, da man ikke behøver skylle ud  
2 gange for at gøre børsten ren efter brug.

Innovation og hygiejne
Det patenterede børsteløse  rengøringshoved 
gør at der ikke gemmer sig urenheder og 
 toiletpapir på hovedet. En meget mere hygiej-
nisk oplevelse. Materialet er vandafvisende 
og sikrer at der ikke dryppes vand, samt at 
 holderen ikke indeholder gammelt toiletvand.

5 års garanti
Sanimaid produkterne er lavet af kvalitets-
materialer og godt håndværk. Hvilket sikrer et 
produkt som holderi mange år. 

Funktionalitet
Funktionelt design som virker. Nemt, enkelt og 
effektivtogrengørihvertethjørne 
– selv under kanten.

Ergonomi
Alle Sanimaid produkter er designet med 
funktion og komfort for øje. Det lange håndtag 
sikrer en god distance fra toiletkummen og 
designet sikrer korrekt vinkel for en nem og 
effektivrengøring.

Antimikrobiel
For at forhindre spredning af bakterier er 
 Sanimaid produkterne produceret med anti-
mikrobiel built-in teknologi fra Microban®.

https://www.sanimaid.com/

