
A Kimberly-Clark 
kiemelkedő termékei 
segítik Önt az 
egészséges munkahely 
létrehozásában

Kiemelkedő
adagolók, 
kiemelkedő
adagolás
AQUARIUS* adagoló választék

Termék Kód Tartalom Méretek Testre szabható dekorációs gyűrű és színreferencia

AQUARIUS* hajtogatott kéztörlő-adagoló 6945 1 x  39,9 x 26,5 x 13,6 cm   7916100    7916200    7916300    7916400

AQUARIUS* Slimroll kéztörlő-adagoló 6953 1 x  34,3 x 31,8 x 19,1 cm   7917100    7917200    7917300    7917400

AQUARIUS* hajtogatott toalettpapír-adagoló 6946 1 x  33,8 x 16,9 x 12,3 cm   7915100    7915200    7915300    7915400

AQUARIUS* Mini jumbo ikertekercses 
toalettpapír-adagoló

6947 1 x  29,2 x 45,9 x 12,3 cm   7917100    7917200    7917300    7917400

AQUARIUS* kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló 6948 1 x  23,5 x 11,6 x 11,4 cm   7914100    7914200    7914300    7914400

A manapság egyre magasabb munkahelyi 
elvárások következtében, azért hogy 
a vállalatok versenyképesek maradjanak, 
mindenképp szükséges az alkalmazottak 
egészségével törődni.

Mivel AQUARIUS* adagolóink a legmagasabb 
higiéniai szintet képviselő rendszerrel 
vannak ellátva, így segítik Önt az egészséges 
munkahely létrehozásában.

Nagyobb higiénia a 
munkakörnyezetben:

 

 

Fokozza az alkalmazottak 
elkötelezettségét

Csökkenti a betegségek 
és hiányzások mértékét

Növeli a  
termelékenységet

Érvényes 2012. novembertől
Termék Kód

AQUARIUS* Széles hajtogatású kéztörlő-adagoló 6954

AQUARIUS* hajtogatott kéztörlő-adagoló 6956

AQUARIUS* egyéni toalettülőke takaró adagolója 6957

AQUARIUS* Mini jumbo non-stop toalettpapír-adagoló 6958

AQUARIUS* no-touch kéztörlő-adagoló 6959

AQUARIUS* nagy kapacitású hajtogatott toalettpapír-adagoló 6990

AQUARIUS* Jumbo tekercses non-stop toalettpapír-adagoló 6991

AQUARIUS* kis ikertekercses toalettpapír-adagoló 6992

AQUARIUS* Belső letekercselésű adagoló 7017

AQUARIUS* Roll control adagoló 7018

AQUARIUS* kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló – könyökkarral 6955

AQUARIUS* szemetes 6993

AQUARIUS* légfrissítő-adagoló 6994

Cégünk új kiemelkedő 
adagolói

További információk a  
www.kcphealthyworkplace.com honlapon

®/*A Kimberly-Clark Worldwide, Inc. védjegyei. ©2012 KCWW Kiadványkód: ID4719.01 GB 07.12.

Még ma adja fel megrendelését  
forgalmazójánál

Keresse meg helyi forgalmazóját
www.kcprofessional.co.uk 

Honlapunkon megtalálja a teljes termékkínálatunkat
www.kcprofessional.co.uk



Toalettpapír-adagoló

Kéztörlő és törlőkendő 
adagolók

A teljes AQUARIUS*  
család

Fontos jellemzők 
röviden

Cégünk egyedi, 
szabadalmaztatott túltöltés 
elleni védőeszköze 
kevesebb eltömődést 
és selejtet, vagyis 
kisebb költséget jelent 
a hajtogatott termékeknél

A teljesen 
összehangolt 18 
adagolóból álló 
termékcsaládunk 
sokat javít az Ön 
mosdóképén 

Kiemelkedően 
magas higié-
niai szint
Ezeken az adagolókon 
nincsenek 
piszokcsapdák

Kéztisztító és 
kézfertőtlenítő adagolók

Mosdótartozékok

Eddigi termékeink közül 
ezek az adagolók képviselik 
a legmagasabb higiéniai 
szintet

Egyedi 
kialakítás
Vékony, tetszetős és 
minőségi megjelenés

18 adagolóból 
álló teljes 
termékcsalád
Javítja az Ön 
mosdóképét

Kiválóan kar-
bantartható 
és tölthető
A kompakt 
megjelenéshez 
kevesebb műanyag 
szükséges

Testre 
szabható 
lehetőségek
Színes dekorációs 
gyűrűkkel 
tehető egyedivé 
a termékcsalád

Szabadalmaztatott túltöltés 
elleni védőeszköz
Segítségével nincs túltöltés és az 
adagolás könnyű

Tetszetős kialakítású 
nézőke
Jól látható az utántöltési igény – így soha 
nem fogy ki

Kompakt kialakítás
Kisebb helyre van szükség a mosdó falán

Rejtett zárszerkezet
Zárható – kulcsos vagy kulcs nélküli 
változat. Könnyen karbantartható és 
költségkímélő

Az adagoló fedele eltakarja 
a hátlemezt
Nincsenek piszokcsapdák

6947 AQUARIUS* 
Mini jumbo 
ikertekercses 
toalettpapír-
adagoló

6945 AQUARIUS* 
hajtogatott 
kéztörlő-adagoló

7017 AQUARIUS* 
Belső 
letekercselésű 
adagoló

6954 AQUARIUS* 
Széles hajtogatású 
kéztörlő-adagoló

7018 AQUARIUS* 
Roll control 
adagoló

6959 AQUARIUS* 
tekercses kéztörlő-
adagoló

6953 AQUARIUS* 
Slimroll kéztörlő-
adagoló

6956 AQUARIUS* 
hajtogatott 
kéztörlő-adagoló

6991 AQUARIUS* 
Jumbo tekercses 
non-stop 
toalettpapír-
adagoló

6990 AQUARIUS* 
nagy kapacitású 
hajtogatott 
toalettpapír-
adagoló

6946 AQUARIUS* 
hajtogatott 
toalettpapír-
adagoló

6992 AQUARIUS* 
kis ikertekercses 
toalettpapír-
adagoló

6958 AQUARIUS* 
Mini jumbo non-
stop toalettpapír-
adagoló

6948 AQUARIUS* 
kéztisztító és 
kézfertőtlenítő 
adagoló

6955 AQUARIUS* 
kéztisztító és 
kézfertőtlenítő 
adagoló – 
könyökkarral

6957 AQUARIUS* 
egyéni 
toalettülőke-takaró 
adagolója

6994 AQUARIUS* 
légfrissítő-adagoló

6993 AQUARIUS* 
szemetes


