a

4 предимства благодарение на
съвременните технологии
● Хигиена
Без директен контакт между потребител и дозатор:
Човек докосва само кърпата, която използва, но не и дозатора.
● Удобна употреба
Автоматично подаване на хартията.
Дозаторът “enMotion” предлага разнообразие от настройки,
позволяващи употребата на дозатора според индивидуалните нужди.
Уникалната система с автоматично прехвърляне на резервната ролка
позволява по-дългата самостоятелна употреба на дозатора, предотвратява
изчерпването на хартията и улеснява обслужването.
● Контрол на разхода
Дозировка по избор:
Дължина на листа (20, 30 или 40 cm)
Промеждутък от време за реакция на сензора между отделните кърпи
Разстояние за активиране / реакция на сензора
Вие имате наистина контрол над разхода и ограничавате разхищението.
● Дизайн
Естетичен и дискретен Дозатор “enMotion” е подходящ за всеки стил на
обзавеждане.
Оригинален дизайн.

Автоматичен дозатор за кърпи за ръце

РОЛКА – кърпа за ръце
Код

Материал

K90225 100 % целулоза

Пластове

2

Цвят

бял

Дължина

143 м.

Размери
на кърпата
в мм.

Брой на
кърпи в ролка

247х200

715

247х300
247х400

476
357

Брой ролки
в пакет

6

АВТОМАТИЧЕН ДОЗАТОР
K90000 ABS пластмаса

син

335X360X250

K90001 ABS пластмаса

бял

335X360X250

САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ / ОФИС / ГАСТРОНОМИЯ

Дозатор с доказани качества,
удовлетворяващ Вашите високи очаквания.

Автоматично подаване
Намалява техническото
обслужване и ограничава
разхода на хартия.

Стандартни батерии
Продължителна употреба

Бутони за настройка
Дължина на кърпата
Време между подаването
Настройка на разстоянието

Сензор
По-добра хигиена чрез автоматично
подаване на хартията без докосване
на дозатора
Ролка
Комфортна, мека
и абсорбираща благодарение на
HydraTek-Технологията

335 мм

360 мм

250 мм.

Дозатор на бъдещето

Кърпа за ръце
Удобен за монтаж и поддръжка
●

Лесен монтаж

Голям брой отвори за фиксиране на дозатора към стената.
●

Практично презареждане

Бързо и безпроблемно поставяне на ролката. Подробно
указание чрез изображения в дозатора улеснява обслужващия
персонал.
●

Нова технология●

Опростена поддръжка
Комфорт

Дозатор “enMotion” притежава механизъм за
Кърпата enMotion е произведена по новата
автоматично подаване на резервната ролка.Когато остатъка от ролката
достигне дължина от 9 м., тя се прехвърля на резервния механизъм.
HydraTek-Технология, развита от Georgia
Така новата ролка се поставя отгоре. Изразходвайки до край
старата ролка / 9м. /, автоматично се подава новата ролка. По този начин Pacific: плътна и абсорбираща
дозатора е зареден винаги с консуматив.
Life Time Гаранция

Гарантираме безпроблемното използване на иновативния дозатор за период от 7
години, при сключване на договор за обслужване.
● По-рядко презареждане
Ролката е с дължина 143 m.

Според настройката:
Дължина 20cm 715 къса
Дължина 30cm 476 къса
Дължина 40cm 357 къса
ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Обществени сгради,
Казина, Летища.
ХИГИЕНА И ДИЗАЙН

ДИЗАЙН И ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Офиси, Банки

Хотели, Ресторанти
ХИГИЕНА
Болничния сектор,
Поликлиники, Старчески домове

МИК ТРАФИК
Бургас
056 / 811 350
www.hygiene-bg.com
www.hygiene.bg

