
Κάδος γυναικείας υγιεινής – απορριμάτων “FEMCARE” 

Ο κάδος είναι πολύ κομψός, διακριτικός και αποτελεσματικός. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η τοποθέτηση του σε οποιοδήποτε χώρο και να μη βρωμίζει εύκολα. 
 
Ο κάδος παρέχει την υψηλότερη δυνατή προστασία καθώς είναι επικαλυμμένος με ιόντα 

αργύρου (τεχνολογία Biomaster)! Το Biomaster δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων πάνω 
στην επιφάνεια του κάδου, προσφέροντας σας έτσι την απόλυτη υγιεινή και προστασία. 

 
Διαθέσιμος με πετάλι ή με ηλεκτρονικό αισθητήρα για αυτόματο άνοιγμα (No touch)! 
 

- Διαστάσεις: 51.9 εκ.(Υ) x16.00 εκ.(ΠΛ) x52.5 εκ.(ΒΑ) 
- Χωρητικότητα: 23 λίτρα 

 
Σε κάθε αλλαγή σακούλας μπορείτε να εφαρμόζετε μία δόση της σκόνης FEMCARE, προσφέρει 
εξυγείανση & αρωματισμό του κάδου και της σακούλας μέχρι την επόμενη αλλαγή της.  

 

 

 



 

 

 



ΚΑΔΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ “FEMCARE” 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Με πετάλι ή με αισθητήρα 

 ABS πλαστικό 

 Ειδικό κυλινδρικό άνοιγμα έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή με τα απορρίμματα που βρίσκονται 

μέσα στο κάδο 

 Με τεχνολογία “BIOMASTER”, η οποία παρέχει μόνιμη αντιμικροβιακή προστασία για όλο το κάδο. 

 Αυτό επιτυγχάνεται με τα ιόντα αργύρου με τα οποία είναι επικαλυμμένος ο κάδος. 

 Αποκλείει το κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων 

 Διαστάσεις κάδου: 519χιλ.(Υ) x 525χιλ.(ΒΑ) x 160χιλ.(ΠΛ) 

 Διατίθεται με την εξυγειαντική - αρωματική σκόνη Femcare  (100 δόσεις)  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΠΕΤΑΛ (ποδοκίνητοι) : 

 

 

 

 

 

*Χρόνος παράδοσης είναι ± 15 ημέρες 

*Εγγύηση 1 χρόνο  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  (αυτόματοι με φωτοκύταρο): 

 

 

  

  

  

*Χρόνος παράδοσης είναι ± 15 ημέρες 

*Εγγύηση 1 χρόνο 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Κάδος Femcare MVP με πετάλι  - 67,50 € 

Κάδος Femcare MVP με πετάλι 5 - 10 63,00 € 

Κάδος Femcare MVP με πετάλι 11+ 58,50 € 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κάδος Femcare MVP AUTO  - 

Κάδος Femcare MVP AUTO 5 - 10 

Κάδος Femcare MVP AUTO 11+ 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΟΝΗ FEMCARE 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Εξυγειαντική - αρωματική σκόνη Femcare 

 Η συσκευασία διαθέτει  ±100 δόσεις περίπου 

 100% Βιοδασπώμενη 

 

 

 

Δείτε και το παρακάτω βίντεο με την παρουσίαση του προιόντος : 

https://www.youtube.com/watch?v=5hJBOyP2Vk8 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Σκόνη Femcare (100 δόσεις) - 

https://www.youtube.com/watch?v=5hJBOyP2Vk8

