
Edinstveni proizvodi, 
ki vam pomagajo 
zagotoviti zdravo 
delovno okolje

Nova linija  
edinstvenih  
podajalnikov

Tabela podajalnikov AQUARIUS*

Opis proizvoda Koda  Vsebuje Dimenzije Kode barvnih obročkov

AQUARIUS* podajalnik brisač zloženk 6945 1 x  H 39,9 x V 26,5 x D 13,6 cm   79161        79162        79163        79164    

AQUARIUS* podajalnik brisač v roli - Slimroll 6953 1 x  H 34,3 x V 31,8 x D 19,1 cm   79171        79172        79173        79174    

AQUARIUS* podajalnik toaletnega papirja v lističih 6946 1 x  H 33,8 x V 16,9 x D 12,3 cm   79151        79152        79153        79154    

AQUARIUS* podajalnik toaletnega papirja  
Mini Jumbo - dve roli

6947 1 x  H 29,2 x V 45,9 x D 12,3 cm   79171        79172        79173        79174    

AQUARIUS* milnik/penilnik 6948 1 x  H 23,5 x V 11,6 x D 11,4 cm   79141        79142        79143        79144    

Bolj kot kdaj koli prej, podjetja delujejo v zelo 
konkurenčnem okolju, z vse manj zaposlenimi, 
zato je skrb za zdarvje in dobro počutje 
zaposlenih postal pomemben dejavnik. 

Celotna linija podajalnikov AQUARIUS nudi 
najnovejše proizvode za vzdrževanje visokega 
higienskega standarda.

Visoka higijena delovnega 
okolja:

 

 

Poveča delovno 
učinkovitost zaposlenega

Zmanjša odsotnost  
z dela

Zvišuje  
produktivnost

Novosti v letu 2013 
Opis proizvoda Koda

AQUARIUS* podajalnik brisač zloženk 6954

AQUARIUS* podajalnik brisač zloženk - mini 6956

AQUARIUS* podajalnik oblog za WC desko 6957

AQUARIUS* podajalnik toaletnega papirja v roli - Mini Jumbo 6958

AQUARIUS* podajalnik brisač v roli 6959

AQUARIUS* veliki podajalnik toaletnega papirja 6990

AQUARIUS* podajalnik toaletnega papirja v roli - Maxi Jumbo 6991

AQUARIUS* podajalnik toaletnega papirja za dve roli 6992

AQUARIUS* podajalnik s centralnim izvlekom 7017

AQUARIUS* podajalnik s centralnim izvlekom 7018

AQUARIUS* milnik/penilnik s podaljšano ročico 6955

AQUARIUS* koš za smeti 6993

AQUARIUS* osvežilec zraka 6994

Nova linija edinstvenih  
podajalnikov

Dodatne informacije poiščite na: 
www.kcprofessional.cz/healthy-workplace-project

®/* Blagovna znamka: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Koda objave ID4719.24 SL 12.12.

Naročite še danes pri predstavniku  
na vašem območju

Poiščite prodajalca na vašem območju 
www.kcprofessional.co.uk/distributor 

Za ogled kompletne serije obiščite našo spletno stran
www.kcprofessional.co.uk



Podajalniki toaletnega papirja

Podajalniki brisač

Linija AQUARIUS proizvodov*Kratek opis  
proizvodov

Patentiran sistem, 
preprečuje 
prenapolnjenost 
podajalnika, s tem 
trganje in mečkanje 
papirja, kar zmanjša 
tudi stroške.

18 usklajenih 
proizvodov izboljša 
izgled vaših sanitarnih 
prostorov

Vrhunska 
higiena
Podajalniki so 
oblikovani tako, da 
se na njih ne nalaga 
umazanija ali prah

Podajalniki za umivanje 
in dezinfekcijo rok

Oprema za sanitarni 
prostor

Predstavljamo vam  
novo linijo podajalnikov 
AQUARIUS za zagotavlajne 
najvišjega standarda  
higiene

Edinstvena 
oblika
Privlačni, moderni  
in kakovostni 
podajalniki

Obsežen 
asortiman
Izboljša izgled 
sanitarnih prostorov

Varovanje 
okolja
Podajalniki so 
narejeni iz okolju 
prijaznih materialov

Prilagajanje 
prostoru
Dodatki v različnih 
barvah naredijo vaše 
sanitarne prostore 
edinstvene

Patentiran sistem 
za preprečevanje 
prenapolnejnosti
Omogoča udobno uporabo

Okence za kontrolo 
polnjenja
Zagotavlja pravočasno dopolnitev 
polnjenja

Privlačna oblika
Zavzema manj prostora na zidu

Skriti mehanizem  
za zaklepanje
Zaklepanje – z ali brez kjuča.
Enostaven za vzdrževanje

Pokrov podajalnika 
pokriva hrbtni del
Nima stikov, kjer bi se nabirala 
umazanija in prah

AQUARIUS* 
Podajalnik 
toaletnega 
papirja Mini 
Jumbo – dve roli

AQUARIUS* 
Podajalnik brisač 
zloženk

AQUARIUS* 
Podajalnik  
s centralnim 
izvlekom

AQUARIUS* 
Podajalnik brisač 
zloženk

AQUARIUS*  
Podajalnik  
s centralnim 
izvlekom

AQUARIUS* 
Podajalnik brisač 
v roli

AQUARIUS* 
Podajalnik brisač 
v roli – Slimroll

AQUARIUS* 
Podajalnik brisač 
zloženk – mini

AQUARIUS* 
Podajalnik 
toaletnega 
papirja v roli  
– Maxi Jumbo

AQUARIUS* 
Veliki podajalnik 
toaletnega 
papirja v lističih

AQUARIUS* 
Podajalnik 
toaletnega 
papirja v lističih

AQUARIUS* 
Podajalnik 
toaletnega 
papirja za dve 
roli

AQUARIUS* 
Podajalnik 
toaletnega 
papirja v roli  
– Mini Jumbo

AQUARIUS*  
Milnik/penilnik

AQUARIUS* 
Milnik/penilnik 
s podaljšano 
ročico

AQUARIUS* 
Podajalnik oblog 
za WC desko

AQUARIUS* 
Osvežilec zraka

AQUARIUS*  
Koš za smeti


