Pojemnik na papier toaletowy BulkySoft Mini plastik
biały
kod produktu: 01350
kategoria: Kategorie produktów > Podajniki do papieru > Pojemniki na papier

Producent: Bulkysoft
Cena netto: 91,90 zł
Cena brutto: 113,04 zł

Biały naścienny toaletowy podajnik papieru w małych rolkach
JUMBO
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor: biały
Przeznaczenie: papier toaletowy w mini rolach JUMBO
Długość roli: do 170 metrów
Wymiary: wysokość - 30,7 cm, szerokość - 28,2 cm, głębokość - 13 cm
Transparentne elementy obudowy do kontroli ilości papieru
Rodzaj montażu: naścienny
Plastikowe ząbki ułatwiające odrywanie papieru
Gwarancja: 2 lata

Biały pojemnik na papier toaletowy w mini roli JUMBO to przeznaczony do cieszących się średnim
natężeniem ruchu toalet publicznych element wyposażenia łazienki o uniwersalnym i
ergonomicznym designie. Dzięki zastosowaniu półprzezroczystego tworzywa sztucznego
kontrolowanie ilości pozostałego w środku materiału eksploatacyjnego nie wymaga regularnego
otwierania pojemnika, zaś umieszczone na dole dozownika specjalne plastikowe ząbki ułatwiają
odrywanie i wydzielanie odpowiednio długich listków papieru nawet w przypadku pozbawionych
perforacji mini rolek JUMBO, co znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów utrzymania ubikacji.
Dostosowanie do małych roli o długości nawet 170 metrów gwarantuje ponadto, że produkt ten
sprawdzi się świetnie nawet w intensywnie eksploatowanych WC, co w połączeniu z łatwością
czyszczenia sprawia, że pozwala on utrzymać wysoki poziom higieny przy niewielkich nakładach
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pracy oraz pieniędzy.

Zalety białego pojemnika na papier w mini roli JUMBO BulkySoft
Uniwersalny design
Duża pojemność
Plastikowe ząbki umożliwiające stosowanie pozbawionego perforacji papieru
Łatwy w obsłudze, czyszczeniu i eksploatacji

Odbiorcy naściennych podajników papieru toaletowego mini JUMBO
Placówki oświatowe
Biura
Urzędy
Restauracje

Dozowniki i materiały eksploatacyjne BulkySoft są znane ze swojego
profesjonalnego wykonania

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji elementów wyposażenia łazienek oraz
materiałów higienicznych, BulkySoft jest doskonale znaną na arenie międzynarodowej marką,
która słynie z wykorzystywania najwyższej jakości tworzyw oraz celulozy. Produkowane przez nią
dyspensery mydła, podajniki papieru i pojemniki na ręczniki mają nie tylko atrakcyjny design, ale
są też łatwe w obsłudze oraz eksploatacji, dzięki czemu doskonale odnajdują się w
ogólnodostępnych łazienkach o dużym natężeniu ruchu. Uzupełniająca ofertę urządzeń do
ubikacji szeroka gama materiałów eksploatacyjnych do WC obejmująca papiery toaletowe,
ręczniki papierowe oraz środki do higieny dłoni jest niezwykle bogata i w połączeniu z
akcesoriami do ich dystrybucji tworzy zapewniające maksymalny poziom higieny zestawy
odpowiadające na wszystkie potrzeby publicznych sanitariatów.
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