
 

 
 
 
 
 

Bezdotykový dávkovač ručníků v roli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vysoce kapacitní, hygienický  a nákladově efektivní 
systém na dávkování ručníků pro velmi vytížené oblasti 

 
 

■  Nejdelší role s ručníky mezi předními evropskými konkurenty1
 

■   Jemné,  pevné  a vysoce absorpční  ručníky z materiálu  AIRFLEX* 
■    Funkce náhradní role pro zvýšení kapacity 
■   Systém,  který  je neustále k dispozici a plně spolehlivý s minimálními nároky na údržbu 
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Bezdotykový dávkovač ručníků v roli 
 
 

■   Vysoce kapacitní  „bezdotykový“ dávkovací  systém 
pro vyšší úroveň hygieny 
Vylepšený hygienický „bezdotykový“ systém uživateli podá jeden čistý 
ručník k okamžitému použití, kterého se dotkne pouze on sám. 

 

■   Vysoce kapacitní  systém 2 

S rolemi o délce  až 304 m systém pomáhá snižovat potřebu časté výměny 
náplně. 

 
■   Integrovaný držák náhradní role znamená méně odpadu, 

neustálou dostupností snižuje času (a náklady) vynaložené na údržbu 
Dávkovač zvyšuje svoji kapacitu úplným využitím ručníkové role, 
která se nejprve využije do posledního ručníku a poté je následovaná 
novou rolí. 

3 
■   Volba zamykání tlačítkem  nebo klíčem 

Dávkovač se snadným plněním je možné zamknout buď pomocí tlačítka 
nebo klíče jako preventivní opatření proti drobným krádežím. 

 

■   Ručníky v roli SCOTT®  – praktické  produkty, kterým můžete věřit 
Ručníky SCOTT®  jsou vyrobeny z vysoce absorpčního  materiálu  AIRFLEX*, 
nabízejí dokonalé sušící schopnosti, spolehlivost a užitnou hodnotu. 

 
 
 
 

Délka role versus největší 
Evropští konkurenti 
Papírový ručník SCOTT®

 

(6667 a 6668) o délce 
304 metru,  je mnohem 
delší než role Evropských 
konkurentů v oblasti 
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Konkurent A 
 
 
Konkurent B 

papírových ručníků 
v rolích. 
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SCOTT®  Papírové ručníky  
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Naše ručníky, vyrobené z 
vysoce absorpčního 
materiálu AIRFLEX* 
nabízejí nedostižné sušící 
schopnosti. 

Výrobek Kód Obsah kartonu 
 

Bezdotykový dávkovač  ručníků  v roli 

Bezdotykový dávkovač  ručníků  v roli  6959 1  43 x 33 x 24 cm  
cm plast ABS, bílá barva 

 
 

Výrobek Kód Obsah kartonu Zásobník 
 
  Ručníky v rolích   

Ručníky SCOTT®  – velká role  6667      6 x (20 cm x 304 m) 6959 
bílý, jednovrstvý, AIRFLEX* materiál 

Ručníky SCOTT®  – velká role  6668      6 x (20 cm x 304 m) 6959 
modrý, jednovrstvý, AIRFLEX* materiál 

 
Ručníky  SCOTT® XL – velká role 6687 6 x (20 cm x 354 m) 6959 
bílý, jednovrstvý,   AIRFLEX* materiál 

 
Čtyři jednoduché kroky 
pro snadnou údržbu 
 
1  Vyjměte částečně  použitou 

náhradní roli z držáku 
2   Umístěte ji do dolního držáku 
3   Do horního držáku umístěte 

novou roli ručníků 
4  Zajistěte okraj prvního ručníku 

nové role do modrých sponek 
a zavřete dávkovač 

 
Ručníky v roli jsou součástí naší rozsáhlé nabídky pro umývárny a toalety, 

která zahrnuje toaletní papír, systémy pro mytí rukou a osvěžovače vzduchu. 
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® Registrovaná obchodní značka: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. *Obchodní značka: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 
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