Az Ön mosdóhelyiségéhez tervezett Scott® Control™
megoldások – Tisztaság, kompromisszumok nélkül. Minden alkalommal.
Scott® Control™ belső letekercselésű toalettpapír-adagoló rendszer
Scott® Control™ toalettpapír (8569)

Aquarius™ toalettpapír-adagoló (7046)

 Nagy kapacitású, 314 m-es tekercsek
1280 lappal, a kevesebb újratöltés érdekében
 A Scott® kétrétegű toalettpapír garantálja a
hatékonyságot, méghozzá puhább kivitelben
 A dugulások minimalizálására tervezett anyag
 Alacsonyabb fogyasztás a tárolási és szállítási
költségek csökkentése érdekében

 A falra simuló kialakítás révén szűk terekhez is alkalmas
 Egy mozdulattal tisztítható adagoló, amelyen
nem tud felgyülemleni a szennyeződés
 Tartós kialakítás és teljes élettartamra szóló
garancia
 Teljes mértékben burkolt, zárható adagoló a
lopások megakadályozása érdekében
 Általános rögzítőfuratok az egyszerű felszerelés
érdekében

Scott® Control™ tekercses kéztörlő rendszer
Scott® Control™ tekercses kéztörlő (6622)
Scott® Control™ Slimroll™ kéztörlő (6623)

Aquarius™ tekercseskéztörlő-adagoló (7375)
Aquarius™ Slimroll™ tekercseskéztörlő-adagoló (7955)

 Tekercses kéztörlő a megnövelt higiénia érdekében
 Puha és nedvszívó a nagyobb tisztaság érdekében
 Airflex™ technológiával a kompaktabb, hosszabb élettartamú
tekercsek érdekében
 Az egyedi márkajelzéses dombornyomás több mint 40%-kal növeli
a termék népszerűségét a felhasználók körében 4
 1200 lap (660 lapos Slimroll™) tekercsenként a nagyobb
hatékonyság érdekében

 Kompakt kialakítás
 Egy mozdulattal tisztítható adagoló, amelyen nem tud
felgyülemleni a szennyeződés – a leghigiénikusabb adagoló a
versenytársak termékeihez képest5
 Hengercsonkos megoldásunk meggátolja a kettős adagolást
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Scott® Control™ kéztisztító rendszer
Scott® Control™ habkészítmény
Kéztisztító gyakori használatra (6342)
 Gyengéd, szagtalan és színtelen hab gyakori
használathoz
 Az 1 literes patron 2500 adag habot biztosít, emiatt
lényegesen kevesebb a hulladék mennyisége

Aquarius™ kéztisztító-adagoló – 1 literes patron (6948)
 Az ideális mennyiségű habszappant adagolja minden
kézmosáshoz
 Egy mozdulattal tisztítható adagoló, amelyen nem
tud felgyülemleni a szennyeződés
 Egyszerű utántöltés
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toalettpapír-adagoló rendszer
Tökélyre emeli átfogó mosdóhelyiségi megoldását a
maximális hatékonyság és higiénia érdekében

Tisztaság, kompromisszumok nélkül. Minden alkalommal.

Scott® Control™
Tekercses kéztörlő rendszer
 40%-kal több kéztörlés kevesebb újratöltést jelent1
 A kifogyást gátló funkció garantálja a hengeres papírtörlők
folyamatos utánpótlását
 A kézkímélő használatra tervezték, így aktívan ösztönözve a
kézhigiéniás előírásoknak való megfelelést1

Scott® Control™
Kéztisztító hab adagolórendszer gyakori
használatra
 Szabályozott adagolás a nagyobb hatékonyság
érdekében
 Megfelelő kézhigiénia fenntartása bőrirritáció nélkül
 Akár kétszer annyi kézmosás literenként, a
hagyományos folyékony szappanokhoz képest

Az új Scott® Control™ toalettpapír-adagoló rendszert a mosdóhigiéniai
fogyóeszközök használatának szabályozására tervezték, egy nagy higiéniás
Aquarius™ adagolóval kiegészítve.
A Scott® Control™ teljes körű mosdóhigiéniai megoldást kínál a Scott® Control™
tekercses kéztörlők és kéztisztító hab révén, kiemelkedő higiéniát biztosítva a
mosdóhelyiség hatékonyságának feláldozása nélkül.

1 A versenytársak hasonló rendszereihez mérten. A Sapio Research kutatóügynökség által végzett Hall-felmérés eredményei, 2017. január. 2 Anyagvizsgálati laboratóriumban folytatott tesztek,
2017. augusztus. 3 A Sapio Research kutatóügynökség által 2017. januárjában végzett Hall-felmérés, és az MGS Laboratories által 2017. januárjában végzett tisztasági vizsgálat eredményei. 4 A
Parker Insights ügynökség által végzett piackutatás eredményei, 2015. május. 5 Az MGS Laboratories által végzett tisztasági vizsgálat eredményei, 2017. január.

Scott® Control™
toalettpapír-adagoló rendszer
 Teljesen zárt, védett tekercs. A felhasználó
csak az éppen használt lappal érintkezik
 Egy mozdulattal tisztítható adagoló a
könnyebb tisztítás érdekében
 Kivételes mértékben megtérülő költségek
– szabályozott, egylapos adagolás a
toalettpapír-felhasználás csökkentése
érdekében
 Garantált adagolási megbízhatóság – 100%os megbízhatóság minden alkalommal2
 A legnagyobb kapacitású belső
letekercselésű toalettpapír-adagoló
rendszer – csökkenti az utántöltés igényét
a személyzet hatékonyságának növelése
érdekében

Scott Control
átfogó megoldás a
mosdóban – úttörő
a hatékonyság és
higiénia terén
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