Profesjonalny system
do utrzymania czystości
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Dozownik papieru Autocut
AG50010 Biały, AG51010 Transparentny

Jofel to higiena i czystość

Przystosowany do ręczników w roli

Opis

Dozownik papieru Autocut
AG50010 Biały
AG51010 Transparentny
zamek

okienko do kontroli papieru

funkcja odcinania
rolki z mechanizmem
zapobiegającym
brakowi papieru

awaryjne
pokrętło podawania ręczników

• podaje jeden odcinek ręcznika – 0,28m wystarczający do wytracia rąk = 428 użyć / 1 rolka
• tworzywo ABS
• łatwy do czyszczenia
• odporny na zniszczenia
• nie posiada dodatkowych dźwigni i uchwytów
• łatwa i szybka obsługa
• zabezpieczone ostrze przed skaleczeniem
• bezawaryjny
• łatwy dostęp do ręcznika
• okienko do kontroli papieru
• awaryjne pokrętło
• działa z papierem SC56 i SC56P
• możliwość założenia dodatkowej rolki ręcznika

Higieniczny system do profesjonalnego sprzątania

Jofel to higiena i czystość
Ulepszona jakość
dwie warstwy klejone

Ręcznik w roli autocut
SC56 i SC56P
Dwie warstwy klejone
wysoka absorbcja i gładkosć

Mikroperforowane warstwy
Duża absorbcja i gładkość

• papier tłoczony dwuwarstwowy,
klejony
• ręcznik do rąk:
• wysoka absorbcja
• miły w dotyku
• duża odporność na wodę
• do ogólnego zastosowania
• typ papieru:
• 100% celuloza

Zalety
• duża oszczędność papieru
• większa kontrola niepotrzebnego zużycia papieru
• redukuje liczbę nieużytych ręczników, jako że dozuje
jeden ręcznik w danym momencie
• średnie zużycie na osobę rolki papieru
• 2 użycia x 0,28m = 0,56m / osobę
• średnie zużycie na osobę ręczników składanych
• 5 użyć x 0,24m = 1,20m / osobę
• funkcja odcinania rolki z mechanizmem transferu
zapobiega brakowi papieru
• nie wymaga baterii lub zasilania elektrycznego
• redukuje koszty energii i serwisu
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Higieniczny system do profesjonalnego sprzątania

Jofel to higiena i czystość

Charakterystyka

Zwiększona higiena
Charakterystyka

• bezpośredni dostęp do ręcznika bez dotykania dozownika lub innych ręczników
• ochrona przed zanieczyszczeniami
• eliminuje niezużyte ręczniki na podłodze

ulepszona wydajność
• łatwe serwisowanie, używanie i konserwacja

Specyfikacja techniczna
Autocut
MODEL
wymiary

ręcznik w roli Autocut
biały
AG 50010

wysokość 405 mm, długość 297 mm
głębokość 257 mm

waga

2,9 kg

materiał

kolor

ręcznik w roli
minimalna wysokość
montażu

transparentny
AG 51010

tworzywo ABS

biały

transparentny

MODEL
typ papieru

SC56/SC56P
100% celuloza

typ

klejony

długość

120 m

wysokość

195 mm

SC56
SC56P celuloza

rolka/opak

6

min 20cm nad blatem

opak/paleta

44

pasuje tylko do dozownika AG 50010 lub AG 51010

www.izi.sklep.pl

