
THE FOAM SOAP EXPERIENCE

Refreshing



Het nieuwe assortiment omvat zowel exclusief gecreëerde 
Signature geuren als klassieke en ongeparfumeerde 
schuimzepen. Alle producten zijn bijzonder 
milieuvriendelijk en onderscheiden met het EU Ecolabel1. 
Bij correct gebruik wassen ze met slechts één dosis 99% 
van het vuil en de ziektekiemen van de handen af.

De biologisch afbreekbare producten zijn geformuleerd 
met een van de mildste conserveermiddelen en 
toegevoegde huidverzorgende stoffen. Ze voorkomen 
uitdroging van de huid, laten een aangenaam zijdezacht 
huidgevoel achter en zijn geschikt voor alle leeftijden. 

Of het nu gaat om gemeenschappelijke sanitaire ruimtes, 
kantoren, detailhandel, horecabedrijven, scholen of hotels: 
het nieuwe productportfolio biedt klanten de gewenste 
kwaliteit met eigenschappen die de ervaring van het 
handenwassen met schuimzepen opnieuw definiëren.

Ontwikkeld met de ondersteuning van klanten, 
schoonmaakspecialisten, experts op het gebied 
van geurstoffen en gebruikers  - voor een nieuwe 
verfrissende beleving in de sanitaire ruimte.

Innovation
FRESH CLEAN

De nieuwe schuimzepen voor sanitaire ruimtes van
SC Johnson Professional™



AZURE FOAM

Onze nieuwe karakteristieke geuren zijn gecreëerd door wereldwijd toonaangevende 
experts op basis van een uitgebreide uitwisseling met klanten. De geuren spreken 
vele verschillende soorten gebruikers aan. Elke geurnoot speelt een unieke rol in het 
overbrengen van de verzorgende, aangenaam frisse en schone eigenschappen die de 
gebruikers waarderen en onthouden.

Na het wassen laten onze schuimzepen met hun nieuwe hartnoten een subtiele geur 
achter op de huid en de gebruikers zullen een luxe huidgevoel ervaren.

Signature

Onze Signature-geurschuimzepen en de geur- en kleurstofvrije variant zijn getest door dermatologen en 
hebben het ECARF-kwaliteitszegel gekregen. Dit bevestigt dat de milde producten goed worden verdragen, 

zelfs door personen met een gevoelige huid.

Milde, licht geparfumeerde 
schuimzeep voor de handen

ROSE FOAM
Zachte, licht geparfumeerde 
schuimzeep voor de handen
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Schuimzepen met Signature geur



Klassieke schuimzeep

Onze klassieke schuimzeep met 
‘zijdezachte’ geur is al jaren een 
populaire keuze in sanitaire ruimtes. 
Dankzij de zachte en verzorgende noten 
blijft er een zachte geur achter op de 
handen.

CLEAR FOAM PURE
Milde schuimzeep voor de handen, 
zonder geur- en kleurstoffen

Licht geparfumeerde, kleurstofvrije 
schuimzeep voor de handen

ORIGINAL FOAM

Geurstofvrije schuimzeep

Voor mensen die gevoelig zijn voor geur- 
en kleurstoffen en de voorkeur geven aan 
producten zonder deze toegevoegde 
stoffen. De formule is getest door 
dermatologen, is ECARF-gecertificeerd 
en bewezen hypoallergeen, met een zeer 
laag allergeen potentieel en ontworpen 
voor de gevoelige huid.
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1 Het product is bewezen milieuvriendelijk te zijn gedurende de gehele levenscyclus van de winning van grondstoffen tot productie, gebruik en verwijdering. www.ecolabel.be/nl
2 Het product voldoet aan de criteria van de European Foundation for Allergy Research (ECARF) voor een goede huidcompatibiliteit.



• Precieze zichtbaarheid van het zeepniveau

• Vanaf elke kant en afstand te zien

• Patroon snel en makkelijk te vervangen

• Eenvoudige bediening

• Onderhoudsarm

• Levenslange garantie

QUICK-VIEW™
DISPENSER

MODERNE DISPENSERS:
Afgestemd op uw wensen

Onze ultramoderne druktechnologie kan 
worden gecombineerd met een groot 
aantal kleuropties, zodat wij voor u een 
eigen dispenser kunnen creëren. 

Spreek ons aan - u heeft de 
keuze.

KOSTENEFFICIËNTIE
In tegenstelling tot traditionele zeeplotions heeft u slechts één dosis van onze nieuwe 
schuimzepen nodig om uw handen te reinigen en daardoor uw kosten te laten dalen.3

36%
minder product 

nodig

45%
minder water 

nodig

30%
meer 

handenwassen 
(mogelijk)

26%
minder 

verpakkingsafval

• Eigen logo of afbeeldingen in fotokwaliteit
• Transparante dispenser of in kleur
• Dispenserknop in de gewenste kleur

In combinatie met onze nieuwe transparante QUICK-VIEW™ dispenser kunt u nog meer 
besparen.

3 Media4Change Ltd. Hoe een enkele verandering in een wasruimte het waterverbruik en de bijbehorende kosten in 2011 aanzienlijk kan verminderen.
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www.scjp.com

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze 
echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische 
vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden.

Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. 
De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden 
van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van 
beschermde rechten van derden.

PRODUCT PARFUM CODE ST./KARTON FORMAAT

AZURE FOAM

CRISP FRUIT

AZU1LWE 6 Patroon 1 liter

AZU12LTF 3 Patroon 1,2 liter

AZU2LT 4 Patroon 2 liter

ROSE FOAM

ENCHANTED 
ROSE

RFW1L 6 Patroon 1 liter

RFW12LTF 3 Patroon 1,2 liter

ORIGINAL FOAM

SMOOTH 
SILK

ORG250ML4 6 Pompfles 250 ml

ORG1L 6 Patroon 1 liter

CLEAR FOAM PURE

PERFUME-FREE

CLR250ML4 6 Pompfles 250 ml

CLR1L 6 Patroon 1 liter

CLR12LTF 3 Patroon 1,2 liter

CLR2LT 4 Patroon 2 liter

SCHUIM ZEEP SERIE
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DISPENSER DISPENSERNAAM CODE FORMAAT

QUICK-VIEW™ Transparant - Wit TPW1LDS Patroon 1 liter

QUICK-VIEW™ Transparant - Zwart TPB1LDS Patroon 1 liter

TOUCH-FREE™ Transparant - Wit TF2WHI Patroon 1,2 liter

TOUCH-FREE™ Transparant - Zwart TF2CHR Patroon 1,2 liter

PROLINE - Wit

WHB1LDS Patroon 1 liter

WHB2LDP Patroon 2 liter

4250 ml-verpakkingen zijn niet Ecolabel-gecertificeerd.


