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Porquê escolher o serviço que será 
o mais higiénico no mundo para o 
seu banheiro?

Quando se trata de higiene feminina (resíduos femininos) no banheiro, uma 

solução higiênica e contínua é essencial. A eliminação inadequada aumenta 

o risco de infeção por vírus e bactérias prejudiciais. Também pode provocar 

o entupimento da sanitário e reparações caras. O serviço de remoção e 

substituição da Cannon Hygiene elimina 99,999% dos germes e evita o perigo 

da contaminação cruzada. 

Um passo a frente relativamente a outros serviços de higiene feminina

A Garantia da Cannon Hygiene elimina completamente 99,999% de todos os microrganismos – 

desde o momento em que recebe a sua unidade higienizada até à próxima substituição. 

Escolha o Serviço de Higiene Feminina da Cannon Hygiene para:

 • Uma troca da unidade completa em cada serviço 

	 • Eliminação de 99,999% dos microrganismos graças ao Activap™   

 • A escolha de unidades inovadoras com um design elegante para 

  uma fácil colocação 

 • Sistema de mãos livres para evitar a contaminação cruzada 

 • Tecnologia de iões de prata Polygiene® anti-antimicrobiano 

 • Serviço de distribuição de tampões e guardanapos muito prático  

Para mais informações sobre qualquer dos nossos serviços para o banheiro,  

ligue para o (+55) 41 3551-1500, e-mail: comercial@br.cannonhygiene.com  

ou visite www.cannonhygiene.com.br

PROGRAMA DE TROCA DE UNIDADES

Muitos fornecedores simplesmente 

removem um saco interior ou limpam as 

unidades na sua próprio banheiro ou nas 

respectivas carrinhas. Os nossos técnicos 

profissionais trocam todas as unidades 

por uma alternativa fresca, que foi 

higienizada numa instalação especializada.

TECNOLOGIA ACTIVAPTM

O ActivapTM*, um germicida 

ecológico exclusivo da Cannon Hygiene, 

permite a libertação controlada dum 

potente vapor não tóxico em cada 

unidade sanitária. Está provada a eficácia 

do ActivapTM contra E.Coli, Staph. aureus 

(incluindo MRSA), Hepatite B e C e HIV.

* O Activap é o único germicida Em processo de 
acreditação da Directiva de Biocidas da UE.
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