
Най-разумното спестяващо 
пространство решение за умивални 

помещения, разполагащи с 
ограничено пространство1 

ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛ ВЪРХУ ВАШЕТО 
ПРОСТРАНСТВОТО

Побира се където единствено система със сгъваеми 
кърпи би се побрала, но разполагащ с целия капацитет и 
икономиностна ролкова система2.

Кърпи за ръце и дозатор 
Scott® Slimroll



Ръчни кърпи и дозатор SCOTT ® Slimroll осигуряват високо 
капацитетни навити кърпи, където са ви необходими, а не просто 
където се побират.

Навити за по-голям капацитет

Също в наличност

Всяко роло е дълго 165м, осигуряващо 700 кърпи3, което показва високия капацитет, който очаквате от 
ролкова система. Близо 50% по-малка от нашата текуща ролкова система, SCOTT ® Slimrollви осигурява по-
голяма гъвкавост по отношение на мястото за поставка.

Контролирано подаване

Изключително качество на кърпите

Дозаторът Slimrollима вграден механизъм за 
контролирано подаване на кърпи с дължина 25см. 
Това помага за намаляване на консумацията и 
отпадъците. Назъбеният механизъм също така 
предотвратява загуба на материала.

Кърпите са направени от нашата уникална AIRFLEX* 
Fabric  технология, осигуряваща ненадмината 
абсорбация и здравина. Докосвате единствено кърпата, 
която ползвате, което гарантира една напълно 
хигиенична система. 

Кърпи за ръце и дозатор SCOTT® Slimfold - ако разполагате с ограничено 
пространство и предпочитате система с нагънати кърпи, изберете дозатор 
Slimfold, който е широк само 7см. Най-малкият дозатор за кърпи за ръце от 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*.

Моля свържете се с вашия представител на KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* за да направите поръчка, или посетете 
www.kcptakecontrol.com/uk/slimrollза повече информациа

®/* Запазени марки на Kimberly-Clark Worldwide, Inc © 2009 KCWW Publication Code 4582.22 BG 09.10
1Дозаторът Slimroll  е близо 50% по-малък от нашия Дозатор за Кърпи Без Докосване. 2. В сравнение със системата за кърпи за 
ръце AQUA*  на KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 3. Вкючва назъбен механизъм

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Airflex Logo Applications Black

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

РЪчНА КЪРПА SCOTT®

Описание Код Съдържание Дължина на кърпата (ш х д)

Кърпа за ръце SCOTT® Slimroll 
Бяла, 1-пласт, Slimroll, AIRFLEX®материяX

6657  6           165m = 990m 20 x 25cm

 ДОзАТОР

Описание Код Съдържание  

Дозатор Slimroll U11833  1           H31.8 x W30.5 x D17.8cm
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