
A fogyasztók 73%-a hiszi azt, hogy a rossz mosdóhelyiség 
gyenge vezetőséget jelent1. Egy másik kétharmaduk  
szerint egy nem higiénikus mosdó rontja a vállalatról  
alkotott véleményüket, azt mutatja, hogy a cég nem törődik  
a fogyasztókkal, és szegényes benyomást kelt a vállalatról.

Tény

A mosdóval kapcsolatos legfőbb kifogások:

“Igazán rossz  
a szaguk”

82%
“A toalettek eldugultak, 
vagy nincsenek 
leöblítve”

79%
“Általános megjelenésük 
piszkos, ápolatlan, 
régies”

73%

1.  “A felmérés növekvő elégedetlenséget tapasztal a nyilvános mosdókkal szemben”. Medical Construction and Design. N.p., 2013. szept. 18. Web. 2014. márc. 4.

Tasakos utántöltőAircare adagoló 6994

A mi megoldásunk
Az ötféle jellegzetes illattal rendelkező új  
AQUARIUS* Légfrissítő rendszert úgy terveztük,  
hogy a minimalista dizájn és a kifinomult illat  
kínálatával emelje a munkahely élményét.

AQUARIUS*

Légfrissítő adagoló
és új KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Utántöltők

Magasabb teljesítmény, jobb hatékonyság. Önnek tervezve.



A rendszerrel és a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* AQUARIUS* 
termékcsaládjával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk a kcpmarketing@kcc.com e-mail címen.

2. 2 db Alkaline C (LR14) DURACELL(R) elem használata esetén
3. a jelenlegi rendszerrel összehasonlítva

Eszközök egy jobb élményért

Teljesítmény
•  Ötféle jellegzetes illat a kiváló 

mosdóbeli élményért

•  Sima AQUARIUS* adagoló 
dizájn a maximális higiéniáért 

•  Hatékony szagsemlegesítő 
a kivételesenn ellenőrzött 
szagokért

Hatékonyság
•  18 hónapos2  

elem-élettartam

•  60 napos utántöltő 
élettartam

•  Rugalmas, felhasználóbarát 
programozás

•  Szelepes technológia  
a finom permetszórás 
érdekében

Fenntarthatóság
•  85%-kal kevesebb 

csomagolási 
hulladéktömeg3

•  55%-kal kevesebb 
teherautó az úton3

•  Nem-aeroszolos 
technológia

Termékspecifikációk

TERMÉK CIKKSZÁM KARTON TARTALMA

AQUARIUS* Légfrissítő adagoló 6994 1 x          Méret: 21,0 x 12,5 x 9,0 cm

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony utántöltő  
Gazdag és kifinomult 6181 6 x          300 ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Energy utántöltő
Napsütötte és élettel teli 6182 6 x          300 ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Joy utántöltő
Élénk és vidám 6183 6 x          300 ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh utántöltő
Hűvös és élénkítő 6184 6 x          300 ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zen utántöltő
Gyengéd és pihentető 6185 6 x          300 ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Légfrissítő – Vegyes csomag 6186 5 x          300 ml


