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Högsta hygienstandard med minsta förbrukning av världens resurser,
Smixin är den automatiska handtvätten som förändrar allt. Med 90%
lägre vattenförbrukning och 60% lägre tvålförbrukning ger den smarta
handtvätten en kostnadseﬀektiv lösning att placera där det behövs
som mest. Var med i revolutionen mot framtiden, där handtvätt är en
självklar del av vardagen för att minska smittspridning.

SMART MIXING UNIT
Detta är den patenterade tekniken,
utvecklad av Smixin, som blandar
vatten, tvål och luft på ett optimalt
sätt. Smart Mixing Unit, eller SMU
som vi säger, är det hjärtat i hela
teknologin. Denna ﬁnner du i
Compact och Combi.
Patenterad

THE SMIXRAIN
Vår senaste teknologi, SmixRain
blandar luft och vatten som skapar
en ﬂödeshastighet på endast 0,7
liter per minut. Denna ﬁnner du i
vår Comfort blandare.

Patenterad

SMIXIN COMFORT

SMIXIN COMFORT
Comfort bygger på vår senaste uppﬁnning, SmixRain.
En innovativ strålsamlare, som blandar vatten och luft
för ett vattenﬂöde på endast 0,7 liter per minut. Med
Comfort förbrukar du upp till 90% mindre vatten och
bäst av allt – du upplever en härlig känsla när du
tvättar dig. Detta tack vare en perfekt blandning av
vatten och luft.
Comfort installeras i toalettutrymmet istället för
traditionella blandare.
Produkten kopplas in på vattenätet.

Fördelar
SmixRain teknologi blandar vatten och luft
Förbrukar 90% mindre vatten
Uppkopplad, justera parametrar och samla data. (Tillval)
Tidlös design som passar överallt

automatisk

vatten

uppkopplad

SMIXIN COMPACT

SMIXIN COMPACT
Compact är nästa generations handtvätt. Denna
automatiska 2-i-1 tvål- och vattendispenser är en
hållbar och kostnadseﬀektiv lösning som på ett smart
sätt sparar våra vattenresurser. Med modern och
intuitiv design, förändrar den våra invada beteenden
och skapar förbättrad hygien.
Compact kan installeras istället för ordinarie blandare
och tvålpump i toalettutrymmen. Dispensern sänker
förbrukningen av vatten med 90% och förbrukningen
av tvål med 60%.
Produkten kopplas in på vatten- och elnät.

Fördelar
2-i-1 dispenser, blandar tvål och vatten
Förbrukar 90% mindre vatten & 60% mindre tvål
Uppkopplad, justera parametrar och samla data. (Tillval)
Intuitiv design som förändrar beteendemönster

automatisk

tvål

vatten

uppkopplad

SMIXIN COMBI

SMIXIN COMBI
Combi är en unik 3-i-1 handtvättsdispenser som
omdeﬁnierar automatisk handtvätt. Vatten, tvål och papper
tillhandahålls på ett optimalt sätt och dispensern är
uppkopplat för att trådlöst justera parametrar, samla data
och ändra skärminnehåll. Combi kan placeras i eller utanför
toalettutrymmet för att skapa trygghet med tillgängligare
handtvätt.
Combi ﬁnns som golvdispenser samt bänkdispenser, där
den golvstående har inbyggd papperskorg.
Produkten kopplas in på vatten- och elnät.

Fördelar
3-i-1 dispenser, tvål, vatten & papper
Förbrukar 90% mindre vatten & 60% mindre tvål och papper
Uppkopplad, justera parametrar och samla data
Interaktiv skärm, kan visa informations- eller reklamvideos
Intuitiv design som förändrar beteendemönster

papperskorg

skärm

papper

automatisk

tvål

vatten

uppkopplad

TECHNOPACK
TechnoPack är inte bara en tvålförpackning. Det är en egenutvecklad tvålmodul med
integrerad SMU-teknologi, utformad för att passa sömlöst i Compact och Combi.
Förpackningen är sammansatt så att den håller över tid och tål hantering och olika
väderförhållanden. TechnoPack räcker i upp till 5000 tvättar, 5 månaders förbrukning,
vilket betyder att städteamet eller personalen inte behöver tänka på att kontrollera eller
byta tvål på 150 dagar.

TechnoPack ProCare
Miljövänlig och mild tvål i
koncentrerat format. Innehåller Aloe
Vera med vårdande egenskaper
och är fri från parabener.

TechnoPack CherryCare
Koncentrerad tvål med en lätt doft
av körsbärsblom. Innehåller Aloe
Vera och vitamin B5 och är fri från
parabener.

Säg nej till bakterier
Tillväxt av bakterier, virus och svamp är ett stående problem i traditionella tvåldispensers.
Med Smixin placerar du inte bara ny tvål i en smutsig dispenser, vi har nämligen fäst
dispensermunstycket direkt i tvålmodulen, vårt TechnoPack, vilket innebär att du får ett
nytt munstycke varje gång du byter tvål. Med detta löser Smixin den kritiska
bakterietillväxten automatiskt, så att du kan vara säker på att din handtvättsdispenser är
hygienisk både inifrån och ut.

smixin

TM

BERÖRINGSFRI HANDTVÄTT FÖR HÄLSA & MILJÖ

www.inolife.se | 010-252 87 10 | info@inolife.se
Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall

