
Initial – eksperterne i hygiejne

Initial er eksperter i hygiejne. Vi hjælper vores 
kunder med at højne hygiejnestandarden. 

Vi tilbyder gennemgang af jeres nuværende  
hygiejneløsning. Rådgiver omkring lovmæssige krav 
til hygiejne og miljø samt leverer skræddersyede 
løsninger, der dækker alle hygiejnebehov.  

2019 Rentokil Initial plc registeret i England No. 5393279
Adresse: Riverbank, Meadows Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey. GU17 9AB.  
Navnet Rentokil@ og Initial @ er registrerede varemærker. 

REFLECTION  
HYGIEJNE KOLLEKTION 
En verden af kombinationerEn del af Rentokil Initial®

Vi er repræsenteret i over 75 lande  
med mere end 100 års erfaring. 

For mere information, besøg initial.dk  
eller kontakt os på: T: 70 10 33 10  
eller E: initial-dk@rentokil-initial.com



Initials komplette  
hygiejneløsninger
Fra montering til vedligeholdelse

•  Montering af Initial produkter –  
udført af kompetente håndværkere

• Afmontering af gammelt udstyr

•  Regelmæssig vedligeholdelse  
& serviceopfølgning

• Faste vareleverancer & varelager-
kontrol

•  Oplæring af medarbejdere, der 
er ansvarlig for dagligt eftersyn & 
påfyldning

•  Svanemærkede/Nordisk blomst 
produkter

• Produkt- og servicegaranti samt fri  
tilkaldeservice

• Alle produkter er udviklet til at  
optimere forbruget 

•  Produkterne overholder gældende 
lovgivning herunder Biocid- 
lovgivningen & REACH-direktivet.

• Kvitteringssystem

Stil

Reflection hygiejne kollektionen 
kombinerer kvalitet med  
funktionalitet. Hvert produkt i  
sortimentet er ikke bare attraktivt, 
men også robust og let at rengøre. 

De bløde kurver er både smukke 
og praktiske. Den specielle coating 
sikrer, at hver dispenser bliver ved 
med at se flot ud, uanset hvor ofte 
den anvendes og serviceres. 

Hygiejne- 
gennemgang  

– Af jeres  
nuværende  

løsning

Kvitterings- 
system  

– Elektronisk  
via Smartphone

Montering og  
afmontering  
– Udført af  

kompetente  
håndværkere

Sundhed og  
sikkerhed  

– Overenskomst  
ansatte jf.  

Servicenormen

Certificerede  
produkter  

– Svanemærket/ 
Nordisk Blomst

Hygiejneservice  
– Regelmæssig  

vedligeholdelse og  
varelager tjek

Initial



Reflection Guld

Reflection-serien med guldnuance  
er en utrolig elegant farve, der 
signalerer energi og overskud. 

Reflection guld har de samme 
gode egenskaber som den klassiske 
farve i rustfrit stål. Coated overflade 
sikrer klar og skinnende overflade 
på trods af jævnlig anvendelse.

Reflection Klassisk

Reflection er lavet af det fineste 
rustfrit stål og udformet, så det 
falder diskret ind i omgivelserne. 

Hver eneste detalje i Reflection  
kollektionen er nøje udvalgt for at  
skabe det bedst mulige image 
uden at gå på kompromis med 
funktionaliteten.



 

Toiletsæderenser

Dobbelt  
toiletrulleholder

Jumbo  
toiletrulleholder

Z-fold

Affaldsbeholder

Toiletsæderenser
• Stilfuld og robust design 
• Hygiejnisk rensning af toiletsæder 
• Hurtigtørende alkoholbaseret  

og antibakteriel teknologi
• Determatologisk testet 
• PH venlig for brugerens komfort 

Toiletrulleholdere – Dobbelt & Jumbo 
• Fint udvalg af super-blødt papir 
• 2 udgaver – Dobbelt rulle og stor  

rulle system (Jumbo)
• Indkapling beskytter mod snavs,  

fugt og bakterier

Papirhåndklæde dispenser, Z-fold 
• Enkelt design med glat overflade
• Mindre risiko for bakterie ophobning 
• Papirhåndklæderne opbevares rent og tørt 
• Kapacitet på 200 ark 
• Udvalg af lækre og miljøvenlige papirløsninger      

Affaldsbeholder
• Velegnet til brug sammen med Z-fold eller 

AutoCut
• Volumen 14L (Lille) & 30L (Stor)



Creme-  
& skumsæbe

Hånddesinfektion
 - UltraProtect 
 - Ethades

 

Hygiejnecontainer 
- Berøringsfri
- Manual 

Blecontainer

Hygoboks 
 - Hvid

Sæbe Dispensere
• 1L og 375ml manuel samt 1L  

berørignsfri udgave
• Serviceres med et udvalg af  

lækre luksus sæber
•  375ml manuel velegnet til  

fugtighedsgivende håndcreme 
• Creme og skumsæbe

Hånddesinfektion dispenser  
- UltraProtect™ og Ethades

•  1L og en 375ml manuel samt 1L berøringsfri 
udgave

• Robust med låsbar låg og forbrugsvindue 
• Nem at servicere og vedligeholde
•  Håndesinfektion i 2 udgaver – UltraProtectTM 

(uden alkohol) og Ethades (med alkohol)

Hygiejnecontainer og blespand
• Stilfuld berøringsfri hygiejnecontainer  
• Diskret, sikker og nem at anvende
• Pålidelig og holdbar
• Findes i 2 størrelser – standard (22L)  

og compact (10L)
• Sikker håndtering af bind med  

Initials hygiejneservice
• Blecontainer, 50L, er i sortiment

Hygoboks 
• En sikker og diskret hygiejneløsning til toilettet 
• Elegant og moderne design 
• Enkel betjening giver brugeren god  

hygiejnebeskyttelse
• Stor åbning gør det enkelt at deponerer  

hygiejneaffald
• Reducerer risikoen for tilstoppede toiletter



Hygiejnestander

Toiletbørste

Toiletrenser

Servietholder

Håndblæser

Håndlotion

Hygiejnestander

• Ideel til lobbyer, entreer, kantiner samt 
buffeter

• Findes i 2 udgaver – 1L UltraProtectTM (uden 
alkohol) & Ethades (med alkohol) 

Toiletbørste

•  Reflection-toiletbørsten er et elegant,  
effektivt rengøringssystem 

•  Patenteret rensevæske som sikrer at  
toilettet er frisk og rent 

• Samtidigt vedligeholdes toiletbørsten

Toiletrenser (Sanitizer)

• Toiletrenser, med effektivt anti-bakteriel 
teknologi 

• Specielt designet til at fjerne dårlig lugt 
• Fjerner kalk og kalkaflejringer
• Programmerbar

Servietholder - hånddesinfektion

•  Velegnet til hårde overflader inklusiv rustfrit 
stål, plastik, fliser, gulve, vægge, køleskabe 
og hygiejneprodukter.    

•  Virker i 24 timer og dræber 99,99% af kendte 
bakterier 

• Uden alkohol og duft
• Fungerer ved lave temperature
•  Opfylder EN 1276, EN 1650, EN 14476, BSI 

PAS2424  

Håndlotion 

• Enkel og smart design i 375ml
• Er fugtighedsgivende 
• Med kamille og jojoba duft 

 

Håndblæser

• Håndblæser i børstet rustfrit stål
• Fjerner vand fra hænderne hurtigt og effektivt 
• Ergonomisk designet
• Let at rengøre  



Duftsystem 
 - gelé

Genie (sort & hvid)

Duftsystem - gelé

• Stilfuld, funktionel og robust design
• Stort udvalg af dufte 
• Dufte specielt udviklet til toiletter
• Velegnet til at fjerne ubehagelige lugte

Genie duftsystem (Sort & Hvid)

• Designet til toiletter med mange brugere
• Avanceret spredningsteknologi 
• Specieludviklede duftstoffer
• Økonomisk i drift
• Uden skadelige organiske forbindelser 

Samfund og miljø

Initial støtter organisationer og 
projekter, der fremmer god hygiejne, 
herunder Global Wash Hands Day og 
Rådet for Bedre Hygiejne.

Vores opfyldelse af Dansk Industris 
Servicenorm er bevis på, at vi er en 
veldreven virksomhed, der sikrer 
ordnede forhold og medarbejder- 
trivsel. En god service kommer ikke 
af sig selv. Den kræver engagerede 
medarbejdere og ordnede forhold i 
hele organisationen.

Samtidig er vi fokuseret på at  
nedbringe vores CO2 udledning, 
tænke miljøvenligt i vores drift samt 
tilbyde Svanemærkede produkter.



Nyheder fra
hygiejneverdenen

Initial er specialister i god  
hygiejnepraksis og skaber grundlaget 
for gode hygiejneforhold i danske 
virksomheder med vores dispenser-
løsninger og viden om hygiejne.

Vi er at finde på Facebook, LinkedIn
og Youtube. Det er din mulighed for at
blive klogere på hygiejne og følge med 
i hvad der sker i hygiejneverdenen.

Du kan også tilmelde dig vores
nyhedsbrev og få kampagner  
direkte i din indbakke. 

Se mere på Initial.dk

Kvalitet

Vores produkter overholder  
gældende lovgivning herunder Biocid- 
lovgivningen samt REACH-direktivet. 

Med Initials serviceløfte kan I føle  
jer trygge ved at vide, at vi forpligter 
os til altid at levere den højeste  
hygiejnestandard. 

Vi leverer en komplet aftale med leje- 
og vedligeholdelsesservice samt en 
let og bekvem levering af hygiejne-
produkter. 

Initial leverer innovativt design. Vores 
Signature kollektion har vundet Red 
Dot Design Prisen. 


