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Den hygiejniske løsning Produkt beskrivelse

Den nye patenterede antibakterielle Levabo 
Commode Liner Disc er en unik, bærbar, � eksi-
bel enhed, der er tilpasset til ethvert toiletsæde, 
bruserstol og toiletstol.

Liner Disc leveres sammen med Levabo Com-
mode Liner poser og placeres nemt på toppen 
af sædet og er nemt at fjerne igen, hvilket forhin-
drer forurening af sæde og spand.

Liner poser leveres med absorberende pude, 
som gør alle væsker til gel på mindre end 15 
sekunder.

Ingen stænk, ingen rengøring.

Produktnavn Størrelse Pakning Varenummer HMI Nummer

Commode liner bags 40 x 64 cm 20 stk. 76017 NA

Commode liner Disc 29 x 37 cm 1 stk. 76022 NA

Commode foam pads 24 x 11 cm 2 stk./1sæt 76025 NA

Commode® er Levabo®s  nye hygiejniske og miljøvenlige toilet produkter.
Rent og nemt.

Commode® Pat. Pending.  Er udviklet i Danmark af Levabo ApS. Produkterne er CE codkendt. Ret til ændringer forbeholdes.

Dansk udviklet
CE godkendt

• Nemt 

• Hygiejnisk

• Økonomisk

• Komfortabelt

• Antibakteriel Liner Disc

Egenskaber/Fordele

Tilbehør

Produktdatablad

Liner Disc

Liner Pose
Liner pose for liner Disc

Disc foam pads for liner, selvklæbende.
For øget komfort. Sælges separat.

Den nye patenterede antibakterielle Levabo 
Commode Liner Disc er en unik, bærbar, � eksi-
bel enhed, der er tilpasset til ethvert toiletsæde, 
bruserstol og toiletstol.

Liner Disc leveres sammen med Levabo Com-
mode Liner poser og placeres nemt på toppen 
af sædet og er nemt at fjerne igen, hvilket forhin-
drer forurening af sæde og spand.

Liner poser leveres med absorberende pude, 
som gør alle væsker til gel på mindre end 15 
sekunder.

Ingen stænk, ingen rengøring.

Egenskaber/Fordele
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