
Functioneel en t i jdloos

A Q U A L I N E

We empower your day



AQUALINE
Met de Aqualine van Elis creëert u een schone en hygiënische 
toiletruimte voor uw medewerkers en bezoekers. De complete 
lijn heeft een frisse uitstraling en is gebruiksvriendelijk. Binnen 
het uitgebreide assortiment hebben we voor u functionele en 
tijdloze oplossingen beschikbaar, van handdesinfectie tot full 
service dienstverlening.

Elis, veilig en hygiënisch werken voor iedereen. 

Een herkenbare 
kleur



Handen reinigen Toilet
Toiletpapier LuchtverfrissingHandsanitizer Handzeep
Toiletpapier Jumbodispenser Toiletpapierdispenser 

Coreless toiletpapier

 Foam toiletbrilreiniger 
800 ml

UrinoirroosterDameshygiënebox 
Met voetpedaal

Handen drogen
Papier

Katoen

Afvalbak

Handzeep Industrie Douchegel

Luchtverfrisser Passive

Dameshygiëne Toilethygiëne

Functioneel  
Betrouwbaar   
T i jdloos

A Q U A L I N E

Foamdispenser Touch 
800 ml

 Industry Zeepdispenser 

2,5 L

Papierdispenser
Gevouwen

Handdoekautomaat
Handmatig oprolbaar

Afvalbak 
43 L

Foamdispenser No Touch 
800 ml

Douchegeldispenser 
350 ml 

Papierroldispenser 
No Touch

Handdoekautomaat
Automatisch oprolbaar

Desinfectiedispenser No Touch  
1 L

Toiletbrilreiniger
Hygiënezakjes 
dispenser

Toiletborstel



Over Elis

We zijn een multi-service facilitair dienstverlener die het mogelijk maakt om veilig 
en hygiënisch te werken. Terwijl u doorwerkt, leveren, onderhouden, reinigen en 

beheren we uw textiele, facilitaire en hygiëne oplossingen. Met meer dan 100 jaar 
ervaring leveren we oplossingen voor bedrijfskleding, bedrijfshygiëne, vloerhygiëne, 
poetsdoeken, ongediertebestrijding en cleanroom omgevingen. Vanwege ons huur-
met-onderhoud concept hoeft u geen grote investering te doen en loopt u weinig 
risico. Wij opereren volledig achter de schermen; we nemen de leveranciersingang, 

wisselen de artikelen om of vullen deze aan en vertrekken weer. Dankzij onze service, 
kunt u zich richten op uw eigen core business. 

Circulaire dienstverlening

We empower your day

Elis, veilig en 
hygiënisch werken 
voor iedereen

Heeft u interesse? 

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

 

0800 237 36 37 
nl-info@elis.com 
nl.elis.com
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