
Vysoce efektivní 
produkty pomáhají 
vytvářet zdravé pracovní 
prostředí

Výjimečné zásobníky 
výjimečné dávkování

AQUARIUS* průvodce zásobníky
Od července 2012

Popis produktu Kód Obsah Rozměry Kód vyměnitelného kroužku a označení barvy

AQUARIUS* Zásobník na skládané ručníky 6945 1 x  V 39,9 x Š 26,5 x H 13,6 cm   79161        79162        79163        79164    

AQUARIUS* Slimroll zásobník na ručníky v roli 6953 1 x  V 34,3 x Š 31,8 x H 19,1 cm   79171        79172        79173        79174    

AQUARIUS* Zásobník na skládaný toaletní papír 6946 1 x  V 33,8 x Š 16,9 x H 12,3 cm   79151        79152        79153        79154    

AQUARIUS* Zásobník na toaletní papír - Mini 
Jumbo dual

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

AQUARIUS* Zásobník na mýdlo a dezinfekční 
prostředky na ruce

6948 1 x  V 23,5 x Š 11,6 x H 11,4 cm   79141        79142        79143        79144    

Dnešní společnosti pracují víc než kdy 
jindy s menším počtem zaměstnanců 
v konkurenčnějším prostředí. Péče o zdraví 
zaměstnanců a jejich pohodu je pro ně tedy 
důležitá. 

Řada zásobníků AQUARIUS* představuje náš 
nejhygieničtější systém současnosti, který vám 
pomůže vytvořit zdravé pracoviště.

Hygieničtější pracovní 
prostředí:

 

 

Zvyšuje nasazení 
zaměstnanců

Snižuje nemocnost 
a absence

Zvyšuje  
produktivitu

Plánované uvedení na trh koncem roku 2012
Popis produktu Kód

AQUARIUS* Zásobník na skládané ručníky - C sklad 6954

AQUARIUS* Zásobník na skládané ručníky - 1 balení 6956

AQUARIUS* Zásobník na jednorázové podložky na WC 6957

AQUARIUS* Zásobník na Mini Jumbo toaletní papír v roli 6958

AQUARIUS* Zásobník na ručníky v roli 6959

AQUARIUS* Velkokapacitní zásobník na skládaný toaletní papír 6990

AQUARIUS* Non-Stop zásobník na Jumbo toaletní papír 6991

AQUARIUS* Twin zásobník na toaletní papír v malé roli 6992

AQUARIUS* Zásobník se středovým odběrem 7017

AQUARIUS* Roll Control zásobník se středovým odběrem 7018

AQUARIUS* Zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředek na ruce 
s loketní páčkou

6955

AQUARIUS* Odpadkový koš 6993

AQUARIUS* Zásobník na osvěžovač vzduchu 6994

Naše nová 
výjimečná řada 
zásobníků

Další informace najdete na těchto webových stránkách: 
www.kcprofessional.cz/healthy-workplace-project

®/*jsou ochranné známky Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW publikační kód ID4719.15 CZ 09.12.

Objednejte si u svého místního  
distributora ještě dnes

Nebo zavolejte svému místnímu dodavateli
www.kcprofessional.cz 

Navštivte naše webové stránky, kde najdete úplnou řadu
www.kcprofessional.cz



Zásobníky na toaletní papír

Zásobníky na ručníky 
a utěrky

Úplná řada AQUARIUS*Hlavní výhody 
ve zkratce

Náš jedinečný 
patentovaný systém 
ochrany proti 
přeplnění je zárukou 
hladšího odběru a 
menšího plýtvání při 
minimalizaci ceny

Naše řada 18 plně 
sladěných zásobníků 
vylepší vaši koupelnu 

Výjimečná 
hygiena
Design zásobníků 
chrání před 
usazováním prachu a 
nečistot

Zásobník na mýdlo 
a dezinfekční prostředek 
na ruce

Koupelnové doplňky

Představujeme naši 
nejhygieničtější řadu 
zásobníků

Jedinečný 
design
Elegantní, stylová a 
kvalitní řada

Naše řada 18 
zásobníků
Vylepší vzhled vaší 
koupelny

Vysoký 
stupeň trvalé 
udržitelnosti
Kompaktní design 
znamená použití 
méně plastů

Vlastní 
varianty
Pomocí barevných 
kroužků k okénkům 
si můžete vytvořit 
jedinečnou vlastní 
řadu

Patentovaný systém 
ochrany proti přeplnění
Brání přeplnění; umožňuje snadné 
dávkování

Stylové kontrolní 
okénko
Snadná kontrola, zda je nutné 
zásobník doplnit -výrobek nesmí 
nikdy dojít

Kompaktní design
Zabere v koupelně méně místa na zdi

Skrytý zámek
Uzamykatelný - s klíčem nebo bez 
klíče. Snadná údržba a kontrola 
nákladů

Celoplášťový design 
zakrývá zadní desku
Žádné spoje k zachytávání prachu 
a nečistot

AQUARIUS* 
Zásobník na 
toaletní papír - 
Mini Jumbo dual

AQUARIUS* 
Zásobník na 
skládané ručníky

AQUARIUS* 
Zásobník se 
středovým 
odvíjením

AQUARIUS* 
Zásobník na 
skládané ručníky

AQUARIUS* 
Roll Control 
zásobník se stře-
dovým odběrem

AQUARIUS* 
Zásobník na 
ručníky v roli

AQUARIUS* 
Slimroll zásobník 
na ručníky v roli

AQUARIUS* 
Zásobník na 
skládané ručníky 
- 1 balení

AQUARIUS* Non-
Stop zásobník na 
Jumbo toaletní 
papír

AQUARIUS* 
Velkokapacitní 
zásobník na 
skládaný toaletní 
papír

AQUARIUS* 
Zásobník na 
skládaný toaletní 
papír

AQUARIUS* 
Twin zásobník 
na toaletní papír 
v malé roli

AQUARIUS* 
Zásobník na Mini 
Jumbo toaletní 
papír v roli v roli

AQUARIUS* 
Zásobník 
na mýdlo a 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce

AQUARIUS* 
Zásobník 
na mýdlo 
a dezinfekční 
prostředek na 
ruce s loketní 
páčkou

AQUARIUS* 
Zásobník na 
jednorázové 
podložky na WC

AQUARIUS* 
Zásobník na 
osvěžovač 
vzduchu

AQUARIUS* 
Odpadkový koš


