Чрез SmartOne Невъзможното е РЕАЛНОСТ
Създаването на по-хигиенична система
за тоалетна хартия с по-висок капацитет
и модерен дизайн- това беше невъзможната
задача поставяна ни от множество клиенти.
Дозаторът SmartOne със своята уникална
система удовлетворява изискванията на потребителите.
Модерния дизайн разработен в два цвята
подхожда добре във всяко санитарно помещение.
Системата “Лист по лист” предотвратява
замърсяване- което допринася до още по-голямото
удовлетворение на клиентите ВИ.
При всяка употреба подаваната
хартия е от два пласта.
Високата ефективност в комбинация
с блестящ дизайн и качество на SmartOne
са фактори удовлетворяващи изискванията
на голям брой потребители. Човек докосва
всъщност само една кърпа, което предотвратява
замърсяването.
Без излишна загуба,
без разпиляване представяме едно елегантно,
чисто и подредено санитарно помещение.
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ХИГИЕННА СИСТЕМА ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ

Невъзможното е РЕАЛНОСТ
SMARTONE ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
ОПИСАНИЕ

SmartOne

KOД

297491

ЦВЯТ

бял

Тоалетна хартия

ПЛАСТОВЕ

РАЗМЕРИ

БРОЙ ЛИСТИ

2

(MM) B x L x T

910

ДЪЛЖИНА

200 м.

БРОЙКИ

6

220 x 134

SMARTONE ДОЗАТОР

294019

бял

270 x 270 x 169,7

294020

син

270 x 270 x 169,7

РАЗМЕР НА РОЛКАТА
2-ПЛАСТОВА, ОТДЕЛЕН ЛИСТ:

220 X 134 mm, 200 m Дължина

С 39 % по-малък разход на хартията спестява на
индустрията парични средства.
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Качества & Предимства
Несравнима Хигиена
• Напълно недостъпна / затворена ролка
• Човек докосва само потребяваната от него хартия,
намалявайки риска от замърсяване
• Без разхищение и хаос, предлагаме комфорт и удобство
Висока ефективност
• Дозатор за хартия с голям капацитет
• По-рядка нужда от презареждане в сравнение с всеки
друг дозатор
• Идеален за помещения с голямо текучество на хора и повече
кабини
• По-малък разход на хартия благодарение на системата “Лист
по лист”
Удовлетвореност на клиента
• Удобен за употреба – всеки следващ лист хартия е готов
за употреба
• Практична големина на хартията, идеална за използване
Дизайн
• модерен Дизайн
• подходящ за всички WC помещения

Дозаторът подава само един лист

“Санитарните помещения в болничните заведения
не трябва да са предпоставка за замърсявания ."

Дизайн & Поддръжка
Идеята за създаването на SmartOne дойде всъщност от нашите клиенти, те
пожелаха продукт съобразно определени изисквания, така създадохме
система комбинираща модерен дизайн и гарантираща по- добра хигиена от
всеки друг създаден дозатор досега.
SmartOne се разработва в два цвята подходяши в комбинация с дозатор
за сапун и “enMotion” дозатор. Продуктите допълват
перфектно интериора във всяко едно помещение.

Лесен монтаж
При доставка към дозатора е приложено подробно указание за монтаж и
поддръжка.

Ефективно обслужване и сервиз
Прозрачната повърхност на дозатора позволява да се контролира
наличното количество без да се отваря всеки път. Благодарение
на икономичната ролка смяната се налага сравнително по- рядко.
Компактен размер
Благодарение на своя размер
(270 x 270 x 169,7 mm) SmartOne-Дозаторът
е подходящ и за най-малките помещения.
По-сигурният дозатор

Желанието ми е клиентите ми да са впечатлени
от тоалетните помещения толкова , колкото и от храната,
която предлагам.

Капацитет на потребление
Анализ на потребление – Индекс на използваните брой листове / късове*
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Анализ на потребление – Индекс на посещенията между презарежданията*
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ЧЕСТОТА НА ПРЕЗАРЕЖДАНИЯТА
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