Pojemnik na ręczniki papierowe w roli centralnie
dozowanej BulkySoft ONE TO ONE MIDI plastik biały
kod produktu: 01363
kategoria: Kategorie produktów > Pojemniki na ręczniki

Producent: Bulkysoft
Cena netto: 113,68 zł
Cena brutto: 139,83 zł
Kod QR:

Podajnik łazienkowy na centralnie dozowane ręczniki
jednorazowe w rolkach BulkySoft
Materiał: tworzywo ABS
Kolor: biały
Wymiary: wysokość - 36,5 cm, szerokość - 25 cm, głębokość - 23 cm
Przeznaczenie: ręczniki MIDI w roli centralnie dozowanej (z wyciąganą tuleją wewnętrzną)
Maksymalna szerokość roli: 22 cm
Sposób dozowania: rozwijana od środka centralnie dozowana rolka z wyjmowaną tuleją
Zamek i klucz: plastik
Wyposażony w system ONE TO ONE dozujący pojedyncze odcinki ręcznika
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Rodzaj montażu: naścienny

Pojemnik na ręczniki papierowe w roli centralnie dozowanej BulkySoft ONE TO ONE MIDI to
pomagający oszczędzać pieniądze wydawane na łazienkowe materiały eksploatacyjne element
wyposażenia toalet publicznych, doskonale sprawdzający się w szkołach, biurach, restauracjach
oraz salach konferencyjnych. Cechująca się uniwersalnym, pasującym do większości ubikacji
designem, biała obudowa podajnika jednorazowych ręczników mieści w sobie średniej wielkości
rolki MIDI i pozwala dozować pojedyncze listki papieru przy pomocy jednej dłoni, dzięki czemu
znacząco wzrasta poziom higieny w WC, a także zmniejsza się ilość zużywanych do suszenia rąk
odcinków z roli i tym samych odpadów trafiających do łazienkowych koszy na śmieci.
Wykorzystywany przez produkt BulkySoft system ONE TO ONE jest tym samym aż 40% bardziej
oszczędny od zwykłych ręczników ZZ, zaś niewielkie wymiary oraz szczelne zamknięcie tego
pojemnika ułatwiają jego czyszczenie i codzienną eksploatację.

Zalety białego pojemnika na ręczniki w roli z wyjmowaną tuleją
Estetyczny design
Nieduże rozmiary
Pozwalający dozować pojedyncze listki z roli system ONE TO ONE
Higieniczna oraz łatwa w obsłudze i czyszczeniu obudowa

Odbiorcy naściennych dozowników ręczników jednorazowych w roli
MIDI
Placówki oświatowe
Obiekty sportowe
Instytucje kulturalne
Restauracje
Biura

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
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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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