
ToileTbørsTe

Når hygiejne tæller

iNGeN VANDDrYP

reN eFTer brUG

ANTibAKTeriel

NYHED



PATENTEREDE FUNKTIONER

 enkel og elegant dansk design
med effektive funktioner

Dansk funktionelt design
Høj kvalitet, innovative funktioner og et flot 
minimalistisk design når det er bedst.

360° rengøring 
Toiletbørstens udformning sikrer en total 
rengøring af toilettet hver gang – også 
under kanten af toiletkummen.

Antibakteriel
Toiletbørsten er vand- og smudsafvisende 
og sikrer en minimal risiko for vanddryp. 
Håndtaget er fremstillet med et antibakterielt 
additiv (ISO 22196:2011) og derved undgås 
spredning af bakterier.



SUNDT MILJØ

Frem i lyset 
Det enkle og flotte designudtryk passer godt ind i ethvert badmiljø, 
og toiletbørsten hænger praktisk og let tilgængeligt ved siden af toilettet, så den 
er klar til brug. En ren og hygiejnisk toiletbørste bør altid være en selvfølgelighed.

Væghængt 
Med den stærke tape opsættes vægholderen nemt og sikkert uden brug af skruer. 
Vægholderen kan endvidere nemt klikkes af, når den skal rengøres. En væghængt 
toiletbørste er praktisk og gør samtidig gulvrengøringen meget nemmere.

sanimaid® er det fornuftige valg på ethvert toilet, 
hvor gæster, ansatte og kunder kommer



ER DIN TOILETBØRSTE REN?

Høj hygienje på badeværelset mindsker spredning af bakterier

SUNDT MILJØ



NY STANDARD

Markedet 
Der sælges mere end 2 millioner toiletbørster årligt alene i Danmark. 
Markedet er domineret af enten billige lavkvalitetsmodeller eller dyre designermodeller. 
Ens for dem alle er, at de er udstyret med en børste, som giver samme dårlige hygiejne.

Fremtiden er konceptuel 
Sanimaid® har nye innovative og konceptuelle produkter i pipelinen med det 
overordnede mål at gøre rengøring af toilettet nemt på en hygiejnisk måde.

Model S12

Unik positionering som giver 
værdi og tilfredse brugere

De hvide 
børster

Designer 
børster

Hygiejne

Pris

Høj

Lav

HøjLav

- Vejl. pris kr.129,00 inkl. moms
- Fås i hvid og sort
- Fås uden holder (ref.B2).
- Inkl. motiverende nudging label



Følg Saniboy og hans far Mr. Brushhead,
 når de ændrer gamle vaner på:

Design & Quality by sanimaid® 
Denmark

www.sanimaid.com

NYE VANER NYE VANER

reneste 
Den reneste 

toiletbørste!


