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A. PRIMANOVA LUIEREMMER
'Primanova Steel' de luieremmer waarvoor je nooit navulcassettes hoeft aan te 
schaffen! De Primanova luieremmer is gemaakt van staal en aluminium, zodat er 
geen geurtjes worden geabsorbeerd door de emmer zelf zoals bij een plastic 
luieremmer met deksel. Het luchtdichte deksel heeft sterke en flexibele afdichtingen 
van rubber wat lekkage voorkomt en de geurtjes binnenhoudt. De luieremmer heeft 
een ruime inhoud van ongeveer 50 luiers. je kunt gewoon gebruik maken van 
simpele vuilniszakken, dus je bent niet genoodzaakt om dure aangepaste zakken of 
navulcassettes te kopen! De luieremmer wordt met 1 keer drukken op het voorste 
klepje geopend, de luier leg je in het compartiment en als je op het achterste 
drukvlak duwt vormt er een opening. De luier verdwijnt zo in de emmer!
Inhoud: 20 l of 50 luiers.
Kenmerken: Metaal en aluminium. Rubbers voorkomen lekkage en houden 
geurtjes binnen.
Afmeting: hxb: 53 x 29 cm.

HG137701 Wit    € 90,00    
HG137702 Grijs    € 90,00    
HG137703 Roze    € 90,00    
HG137704 Mint    € 90,00    
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C. LUIEREMMER PLUS
De Korbell luieremmer is een hygiënische luierverpakking zonder 
verspilling. Hij voorkomt onaangename geurtjes door de driedubbele 
hermetische afsluiting en er is een veiligheidsslot zodat kinderen de 
emmer niet kunnen openen. Eenvoudig te bedienen dankzij de voetpedaal.
Inhoud: Capaciteit: 26 liter of 60 newborn pampers.
Afmeting: hxbxd: 55 x 34 x 24 cm.

KORPLUS   € 29,99

D. NAVULVERPAKKING VOOR 
MAXI LUIEREMMER
Deze navulverpakkingen (1 pak voor 
220 grote tot 480 kleine luiers) zijn 
biologisch afbreekbaar.

HOKORTP  Set van 3 verpakkingen € 28,95

NAVULLINGEN 
VOOR LUIEREM-
MER PLUS
HOPLUSTP  

 Set van 3 € 28,95

B. DIAPER CHAMP LARGE
De Diaper Champ is gemakkelijk in gebruik, draai aan de 
hendel en klaar! Te gebruiken met een gewone vuilzak.
Inhoud: Capaciteit voor ongeveer 75 luiers.
Afmeting: lxbxh: 31,8 x 46,2 x 93,4 cm.

DC0001   € 149,00

DIAPER CHAMP MEDIUM
Inhoud: Capaciteit voor ongeveer 50 luiers.
Afmeting: h: 72 cm.

DC0002   € 90,95

Nu ook 
verkrijgbaar 
in formaat 
Medium!
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