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Имате ли поглед върху детайлите? В такъв случай нашите продукти са  

създадени точно за вас. Мик Трафик предлага богата гама от подходящи 

продукти допълващи оборудването в санитарните и работни помещения. 

Всички те гарантират комфорт, удобство и отлична хигиена. 

 

 

С премерен лукс: 
Отлично допълнение за вашето помещение 

 
 

 Какво трябва да знаете 
  • Дълъг живот на пълнителя до 4000 измивания 
  • Без капки и течове – без излишно замърсяване и преразход 
  • Избор на различни сапуни 
 
 
 
 

До 60% намаляване на разхода на сапун  
                                                                                        с патентованата спрей система за течен сапун. 
 

Спрей сапун 
 

Спрей сапун е икономична и природо ориентирана система за сапун. 
Патентованият дозатор за спрей сапун пръсва финна мъгла сапун.  
Резултатът: до 60% по-малко консумация на течен сапун в сравнение с обикновената система.  
Но същевременно е също толкова ефективен и хигиеничен.  
За това и Спрей сапуна е отлично решение за санитарни помещения, които се посещават от много хора. 

                                                                 
                                                                       Дозатор за спрей сапун 
                                                 Диспенсърите за спрей сапун се произвеждат от висококачествен 

                                                           Материал. Вие имате избор между дозатор за  800ml  
                                                           или за 400 ml. Дозаторът за 800 ml е достатъчен за приблизително 
                                                           4000 измивания, а дозатора за 400 ml за 2000 дози.  
                                                          Дозаторът за 400 ml. е снабден с бутон налакътник за по-добрa хигиена. 
 
Предимства на спрей системата: 
• Отлична хигиена 
Благодарение на затворената спрей система сапуна не прокапва. 

• Икономичен 
До 60% по-малко консумация на сапун.                             Избор на 4 вида спрей сапун 

• Природо ориентиран                                                      Отделните обекти имат различни нужди от сапун. 

   Спрей сапуна е до 90% биологично разградим.            За това имате възможност да избирате                
                                                                                               подходящият за вас сапун: ароматизиран, без   
аромат, дерматологично тестван или антибактериален. 
 

 
 



сапун на пяна 
 
Тази система се допълва перфектно със  
следните хигиенни системи: хигиенна 
система за еднократни кърпи за ръце 
“enMotion”; хигиенна система за тоалетна 
хартия “Compact”или “SmartOne” хигиенна 
система. 

 
 
 
 
 
Край с преразхода на сапун 
благодарение на Спрей сапуна и сапуна на Пяна 
 
 
                                                                                 Спрей сапун 

 Код             описание                               сапун                                      съдържание                                     опаковка  
 

J95816            Handlotion                               приятно ароматизиран                     800 мл.                                                 6x800 мл. 

J95836            Natural                                     без аромат                                         800 мл.                                                 6x800 мл. 

J95846           Bactericidal                              антибактериален                               800 мл.                                                 6x800 мл. 

400607           Dermo                                      дерматологично тестван                  800 мл.                                                 6x800 мл. 

400173          Bactericidal                              антибактериален                                400 мл.                                               12x800 мл. 

400910           Dermo                                     дерматологично тестван                   400 мл.                                               12х800 мл. 

 

                                                                               Дозатори за спрей сапун 

 
 
E02230       Дозатор за спрей сапун  800 ml        ABS пластмаса   бял                                               Размери (cm) (ШxДxВ) 

                                                                                                                                                                  10,5x10,5x30,5 

400171       Дозатор налакътник  400 ml              ABS пластмаса бял                                                   8x13x22                                                                                     

                                                                                             

                                                                   Сапун на пяна 
 

401796       Handlotion                                          приятно ароматизиран                     800 мл.                                                 6x800 мл. 

                                                                                   Дозатори за сапун на пяна 
401795            Дозатор за сапун на пяна         ABS пластмаса          син, прозрачен                             13x12x26 

402711            Дозатор за сапун на пяна         ABS пластмаса          бял, прозрачен                             13x12x26 

294018            Дозатор за сапун на пяна         инокс                     инокс                                             12,8x9,8x26,8 
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