
SERVIÇOS DE HIGIENE PARA CASA DE BANHO 

Soluções seguras para os mais pequenos 

HIGIENE FEMININA │CUIDADOS COM AS MÃOS │TRATAMENTO DO AR │LIMPEZA SANITA/URINOL │CUIDADOS INFANTIS  



Mostre o quanto se preocupa escolhendo 

os Cuidados Infantis da Cannon Hygiene 

  
Os fraldários são cada vez mais comuns nas casas de banho de locais 

públicos. A disponibilidade de cuidados de limpeza, práticos e modernos 

para bebés da Cannon Hygiene, dará à sua organização o espírito positivo 

e inovador que os pais apreciam e recordarão. 

1. As unidades de recolha de fraldas da Cannon Hygiene são  

 higiénicas e totalmente substituídas em cada ciclo de serviço, 

  possibilitando a eliminação de 99,999% dos microrganismos. 

 Não é necessário o contacto com as mãos e tampa  

 incorpora no seu fabrico a tecnologia de iões de prata  

 Polygiene® para evitar o perigo da contaminação cruzada.  

 O Activap™, o nosso germicida exclusivo e ecológico,  

 mantém a eficácia durante todo o ciclo até à substituição da 

  unidade.  

 

1. A nossa mesa-muda-fraldas e o assento para bebé são higiénicos e fáceis de 

utilizar. Também são 100% moldados em espuma, o que facilita a limpeza.  

 

2. Opte pelo desinfetante de assentos e fraldários, eliminando 99% das 

bactérias mais comuns e evitando a contaminação cruzada e infeção.   

 

3. As nossas fragrâncias utilizam uma tecnologia segura e sofisticada para 

neutralizar os odores e assegurar a máxima frescura.   

 

4. As máquinas de venda automática para cuidados infantis oferecem uma 

variedade de tamanhos de fraldas com um só toque de botão.  

 

Escolha o Serviço de Cuidados Infantis da Cannon Hygiene para: 

 Uma unidade de recolha de fraldas completamente higienizada com cada 

serviço  

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

 Equipamento seguro e higiénico para a troca de fraldas  

 Máquina de venda automática para cuidados infantis útil nas pequenas 

emergências  

 Máxima frescura com um inovador tratamento do ar  

 

A Garantia da Cannon Hygiene  oferece  fraldários com soluções inovadoras que 

minimizam o risco de infeção. 

  


