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Podajalnik�oblog�za�WC�školjko

Vaše prednosti:
• Standardne barve: bela in siva 
• Vedno uporabna in higienična rešitev za različne 

tipe WC školjk v javnih sanitarnih prostorih
• Spodbuja dobre higienske navade, s fizično 

prepreko prekrijemo desko in preprečimo stik z 
bakterijami 

• Enostavno; ob potegu ročice podajalnika je obloga 
podana primerno za takojšnjo uporabo. 

• Obloge so spete v set 125 list; osrednji del je pred-
prerezan, po uporabi vodni tok potegne 
celotno oblogo v školjko

• Okolju prijazno:Obloga je iz vodotopnega 
papirja,varna pred zamašitvijo odtokov

• “ K l i k  i n  “ k l j u č a v n i c a ,  z a š č i t a  p r e d  
nepooblaščenimi posegi
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Vse dimenzije so v mm.
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do�125
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Podajalnik�brisač

Vaše prednosti:
•  Sistem dveh rol, zgornja rezervna se sprosti, ko je spodnja porabljena
•  Enostavno, hitro polnjenje, rezervna rola je higienično zaščitena  
•  Visoka raven higiene in kontrolirana poraba 
•  Na izbiro več kvalitet papirja  
 Odlike:
• Prekomerno porabo in zlorabo odvijanja papirja preprečuje inovativna 

stranska zavora
•  Po dobi iztrošenosti celoten podajalnik recikliramo
•  S  ključavnico zaščiten podajalnik pred odtujitvijo papirja

Sistemski�milnik
Vaše prednosti:
•  Zanesljivo delovanje ob najrazličnejših obremenitvah
•  Možna nastavitev porcije mila 
•  Hitra in enostavna zamenjava kartuše ob zalogi v rezervoarju 100 porcij
•  Optimalna zaloga in paleta mil na razpolago 
Odlike :
•  Kompakten design primeren za vsa sanitarije 
•  Enostavna montaža na različne površine
•  Modularna izdelava, možnost servisiranja

1-2-3
slojne
brisače

1�rola
450-1333
porcij

doziranje
0,50-1,00-1,50ml
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Sistemski�podajalnik
WC�papirja

Vaše prednosti:
•  Optimalen design omogoča namestitev tudi v zelo utesnjene sanitarne prostore
•  Zelo funkcionalen design in v več barvah na voljo
•  Zanesljiv, ekonomičen in primeren za različna okolja
•  Podajanje brisač je brez prekinitve; optimalna izraba role - brez ostanka
•  Na izbiro različna kvaliteta 1, 2, 3, slojne in dolžine brisač od 100 do 300m
•  Podajanje zelo higienično in ekonomično brez dotika ohišja
•  Kontrolirana poraba, minimalna potezna moč
Odlike:
•  Deluje tiho in izključno na mehanski poteg, enostaven za negovanje in 
   vzdrževanje
•  Kos odrezane brisače je optimalne velikosti, zmanjšuje odpadke in omogoča 
   veliko autonomijo delovanja- polnjenja
•  S ključavnico zaščiten podajalnik pred nepooblaščenimi posegi
•  Patentiran nož omogoča brezhiben odrez skozi vso življenjsko dobo

Vse dimenzije so v mm.

milo
kartuša=970�ml

potrošni�material

2x�725�listov
2x�800�listov
2x�870�listov
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1-2-3
slojne
brisače

1�rola
450-1111
porcij

Podajalnik�brisač
Vaše prednosti:
• Eleganten, funkcionalen design z bogato barvno izbiro  
• Komforten način podajanja, zanesljivo delovanja v različnih okoljih
• Brisača non stop na voljo, odlično ergonomsko oblikovan omogoča uporabo             

celotne role 
• Na izbiro različna kvaliteta in dolžina brisač 
• Podajanje zelo higienično in ekonomično brez dotika ohišja
• Kontrolirana poraba, minimalna potezna moč 
 Odlike: 
• Deluje tiho in izključno na mehanski poteg, enostavno za negovanje in 

vzdrževanje
• Kos brisače je vedno enak, kar zmanjšuje odpadke in minimalizira potrebo po   

polnjenju  
• S ključavnico zaščiten podajalnik pred nepooblaščenimi posegi 
• Patentiran nož, omogoča brezhiben odrez skozi vso življenjsko dobo
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