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Funkcionalitāte un mūsdienīgs dizains



Mūsdienīgs Premium klases dizains

Augstākais higiēnas līmenis - sudraba jonu pārklājums

Slēgta tipa turētāji

Turētāju materiāls - triecienizturīga ABS plastmasa

Uzpildes materiālu piegāde vienmēr laikā

Pieejamas 8 turētāju krāsas:

ROKU DEZINFEKCIJAS PUTU DOZATORS
• Novērš baktēriju pārnēsāšanas risku.
• Bagātināts ar “ŠĪ” sviestu un E vitamīnu -

nesausina roku ādu.
• Šim dozatoram papildus pieejams

arī grīdas un galda statīvs.
• Ļoti ekonomisks - 0,5 l iepakojums

satur ~ 1250 dozas.
• Izmērs (mm): 265 x 105 x 120

KOKVILNAS DVIEĻA TURĒTĀJS
• Nerodas papīra salvešu

atkritumi.
• Kokvilnas audums

nesausina roku ādu.
• Balta dvieļu krāsa.
• Izmērs (mm): 550 x 353 x 280

AUTOMĀTISKAIS PAPĪRA 
DVIEĻA TURĒTĀJS
• Regulējams loksnes garums

un papīra padeves ātrums.
• Ekonomisks risinājums.
• Balts papīrs, 2 vai 3 kārtas.
• Izmērs (mm): 380 x 310 x 230

PAPĪRA SALVEŠU TURĒTĀJS
• Turētājā ietilpst 2 salvešu

iepakojumi.
• Papīra ekonomija - speciāls

slīpums turētāja apakšā neļauj
vienā reizē izvilkt vairāk par 1
salvešu loksni.

• Baltas salvetes, 2 vai 3 kārtas.
• Izmērs (mm): 364 x 275 x 110

ATKRITUMU TVERTNE
• Ērta grīdas uzkopšana ap

atkritumu tvertni, jo tā tiek
piestiprināta pie sienas.

• Piedāvājam arī
atkritumu maisus.

• Turētāja izmērs (mm):
510 x 335 x 200 (20 l)
500 x 360 x 290 (50 l)

Tualetes zona
TUALETES PAPĪRA TURĒTĀJS
• Tualetes papīrs ir izturīgs un labi

šķīstošs ūdenī.
• Turētājā ietilpst divi ruļļi.
• Rullim nav serdene - papīrs tiek

izmantots līdz pēdējam cm.
• Balts papīrs, 2 vai 3 kārtas.
• Izmērs (mm): 172 x 268 x 169

CLEAN SEAT
• Poda sēdvirsmas tīrītājs.
• Iznīcina mikrobus un baktērijas.
• Ātri žūstošas putas.
• Izmērs (mm): 225 x 95 x 100

 Roku mazgāšana
PUTU ZIEPJU DOZATORS
• Ziepes ir īpaši maigas roku ādai.
• Ļoti ekonomisks risinājums

(iepakojums pietiks ~1250
lietošanas reizēm).

• Pateicoties putu konsistencei,
tās nenopil uz izlietnes.

• Pieejami arī bezpieskāriena dozatori
- augstāks higiēnas standarts.

• Izmērs (mm): 280 x 95 x 100

 Roku slaucīšana

TUALETES BIRSTE
• Regulāra birstes nomaiņa

iznīcina baktēriju perēkļus.
• Stiprinās pie sienas, atvieglo

telpu tīrīšanu.
• Slēgta tipa turētājs.
• Izmērs (mm): 260 x 100,2 x 100

LADY CARE
• Diskrēts un ērts veids, kā izmest

sieviešu higiēnas izstrādājumus.
• Neitralizē smakas un iznīcina

baktērijas.
• Izmērs (mm):

510 x 335 x 200 (20 l)

GAISA ATSVAIDZINĀTĀJS
• Pieejami 8 aromāti.
• Sastāvs uz ēterisko eļļu bāzes -

nesatur alergēnus.
• Labierīcībām ar dabisko

gaisa cirkulāciju.
• Izmērs (mm): 155 x 95 x 85

GAISA ATSVAIDZINĀTĀJS PLUS
• Vienmērīgs un noturīgs aromāts.
• Aprīkots ar ventilatoru, lai

radītu papildus gaisa plūsmu
problemātiskās vietās.

• Izmērs (mm): 180 x 120 x 80

LADY CARE mini
• Stiprinās pie sienas.
• Slēgta tipa turētājs.
• Izmērs (mm):

350 x 270 x 110 (4 l)

SERVISA PRODUKTI - mēs piegādājam nepieciešamo uzpildes 
materiālu daudzumu un Jūs veicat turētāju uzpildi pēc nepieciešamības.

PILNA SERVISA PRODUKTI - mēs veicam produktu regulāru uzpildi 
un apkalpošanu. Jūsu ziņā paliek tikai produktu lietošana.

Papildus piedāvājam

PAPĪRA DVIEĻA TURĒTĀJS
“CENTERFEED”
• Mīksts, augstas

uzsūktspējas papīrs.
• Pieejams 1 kārtas balts

papīrs un 2 kārtu
zils papīrs.

• Izmērs (mm):
360 x 255 x 240

TUALETES PAPĪRA RUĻĻA
TURĒTĀJS "JUMBO"
• Īpaši piemērots lielas

apmeklētāju plūsmas
labierīcībām.

• 2 kārtu balts papīrs.
• Izmērs (mm):

386 x 401 x 132

Industriālā roku
pasta, tilpums 2,5 l

SEJAS SALVETESPISUĀRU IELIKTŅI

Industriālā roku
pasta, tilpums 5 l

INDUSTRIĀLAIS PAPĪRS 
UN TURĒTĀJI

• Izmērs (mm):
165 x 335 x 115

• Izmērs (mm):
174 x 450 x 153

• Pieejami 3 veidu aromāti. • 2 kārtu balts papīrs.
• Lieliska uzsūktspēja.

• 2 kārtu zils papīrs.

Sniegbalta Laima zaļa Tumši 
sarkana

Flamingo 
rozā

Lillā Ultra zila Akmens 
pelēka

Ogles 
melna
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