
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συσκευή jumbo roll  (βάση μεταλλική inox)

1) Πτυσσόμενη (δαπέδου) εύκολη μεταφορά της σε οποιοδήποτε σημείο.                                                                                                             

.   Ύψος 87cm, πλάτος 45cm, βάθος 40.                                                                               

2) Σταθερή (τοίχου)                                                                                               

.   Υψος 42cm, πλάτος 45cm, βάθος 25cm

Χαρτί κουζίνας jumbo rool λευκό λείο 2Χ5Κg                               

"SYLVER ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ"

Αυστηρή σύνθεση χαρτιού υγράς αντοχής.                                                                 

Ύψος ρολού: 24cm, μήκος 356 μέτρα, 955 φύλλα,                                        

συνολικό βάρος 10Κg.

Χαρτί κουζίνας jumbo rool λευκό Α' γκοφρέ 2Χ4,75Κg                     

"ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ"

Αυστηρή σύνθεση χαρτιού υγράς αντοχής.                                                               

Ύψος ρολού : 25cm, μήκος 320 μέτρα, 860 3φύλλα,                           

συνολικό βάρος 9,5Κg.

Χαρτί κουζίνας μπλέ  (haccp) 2Χ5Κg                               

"GOLD ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ" 

Αυστηρή σύνθεση χαρτιού υγράς αντοχής.                                                          

Ύψος ρολού : 24,5cm,                                                                                     

Συνολικό βάρος ±10Κg.                                                                            

Ειδικό για το haccp (iso 22000). Δεν αφήνει χνούδι.                                        

Με πιστοποίηση άμεσης επαφής σε τρόφιμα.

Συσκευή απολυμαντικού-αντισυπτικού σαπουνιού 1ltr                                                             

ERP : 47-007                                                                       

Αλουμινίου με βραχίονα (αγκώνος)                                                                           

Διαστάσεις : 25Χ11Χ24cm                                                                     

.                                                                                            .                                                                                                      

..                                                                                                                                     

Αντισυπτικό κρεμοσάπουνο χεριών (κουζίνας)                                                               

Endless Top LIne Cream Soap Antisept 4lt                                                                                                                                                 

ERP : 38-141                                                                          

Με ήπια αντισηπτική δράση για κάθε τύπο δέρματος

Xωρίς χρώματα και άρωμα

Κατάλληλο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων

Εγκεκριμένο από ΕΟΦ                                                                                                    

Πλαστική συσκευή χειροπετσέτας ΖΙΚ ΖΑΚ                                            

* Χωρητικότητα 500 φύλλων                                                       

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                            

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΧ51 λευκή.                                                                                                                  

2) ΣΧ52 μαύρη.                                                                                                        

.                                                                                                                                

Ύψος 37cm, πλάτος 34cm, βάθος 24cm.

Χειροπετσέτα λευκή  1/1 ΖΙΚ ΖΑΚ ECONOMY                                        

* Κιβώτιο 20 Χ 200 = 4.000 φύλλα

Αυστηρή σύνθεση χαρτιού υγράς αντοχής.                                                              

Βάρος κιβωτίου 4000 φύλλων : 4.680γρμ .                                                          

Διαστάσεις φύλλου : 21Χ24cm.

Πλαστική LUXURY συσκευή χειροπετ.ρολού AUTOCUT   

* Χειροκίνητη (δίχως τις συχνές βλάβες των ηλεκτρικών)                 

* Κόβει όλους τους τύπους χαρτιών (έως και τρίφυλλα)                

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                                       

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΧ76 λευκή με εγγύηση σωστής λειτουργίας 2 ετών.                                                              

2) ΣΧ77 μαύρη (βαμμένη)                                                                                    

* Παρέχεται εγγύηση σωστής λειτουργίας 2 ετών.                                                                  

.                                                                                                                                

Ύψος 37cm, πλάτος 34cm, βάθος 24cm, δέχεται ρολά έως 1,5Κg.

Χειροπετσέτα λευκή σε ρολό AUTOCUT ''GOLD"                                   

* Κιβώτιο 6 Χ 1000γρμ=6.000γρμ                                                             

* Χαρτί λευκό δίφυλλο κολλάτο+A20

Αυστηρή σύνθεση χαρτιού υγράς αντοχής.                                                               

Βάρος ρολού 1000γρμ,                                                                                                                                                                  

με μαδρέν, χωρίς περφορέ.

Πλαστική συσκευή χειροπετ.ρολού ΒΟΧ CENTERPULL   

* PRECUT με ρυθμιστή πίεσης κοπής χαρτιού περφορέ                                           

* Χωρητικότητα ρολού 500 γρμ/φύλλων                                                       

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                            

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΧ63 λευκή.                                                                                                                  

2) ΣΧ64 μαύρη (βαμμένη).                                                                                    

* Δέχονται ρολό χαρτί διαστάσεων 24Χ20,5cm 500γρμ                                                                                                

.                                                                                                                                

Ύψος 37cm, πλάτος 22cm, βάθος 24,5cm.

Χειροπετσέτα λευκή σε ρολό CENTERPULL  (DESSLE)        

* Οικονομικό σύστημα SMARTONE                                          

* Κιβώτιο 12 Χ 450γρμ=5.400γρμ                                                             

* Χαρτί λευκό με περφορέ για κόψιμο φύλλο φύλλο

Αυστηρή σύνθεση χαρτιού υγράς αντοχής.                                                             

Δεν έχει μαδρέν.                                                                                       Έχει 

εγκοπές-περφορέ για εύκολο κόψιμο των φύλλων.

ΟΜΑΔΑ : ΚΟΥΖΙΝΑ (πρόταση συστήματος χαρτιού γενικού καθαρισμού) Επιλογές μεταξύ ημίλευκου, λευκού και μπλέ haccp

ΟΜΑΔΑ : ΜΠΑΝΙΟ - WC (επιλογές συστημάτων υγιεινής τουαλέτας)

 Τιμοκατάλογος συστημάτων ελαχιστοποίησης κόστους κουζίνας & μπάνιου (διαχείριση αναλώσιμων)                                                          
Για όλα τα παρακάτω συστήματα, η εγκατάσταση έκαστης συσκευής κοστίζει 5€ (λόγο ιδιαίτερα χαμηλής κερδοφορίας των αναλώσιμων)  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΩΝ WC (στέγνωμα χεριών μετά πλύσης) Επιλογές μεταξύ κλασικού ζικζακ, ρολλού autocut η ρολλού centerpull.



ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) 

Πλαστική συσκευή κλασικού επαγ/κού ρολού υγείας               

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                                

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΥ51 λευκή.                                                                                                                 

2) ΣΥ52 μαύρη (διαφανής).                                                                                     

* Δέχεται ρολό χαρτί έως 500γρμ                                                                                                     

.                                                                                                                                

Ύψος 27cm, πλάτος 27cm, βάθος 12cm.

Χαρτί υγείας λευκό ρολό κλασικό επαγγελμ. 450γρμ                                  

* Κιβώτιο 12 Χ 450γρμ = 5.400γρμ

Αυστηρά υδατολιάλυτης σύνθεσης.                                                            

Έχει μαδρέν. Ύψος χαρτιού 19cm.

Πλαστική συσκευή επαγ/κού ρολού CENTERPULL         * 

Οικονομικό σύστημα SMARTONE                                            

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                                

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΥ61 λευκή.                                                                                                                  

2) ΣΥ62 μαύρη.                                                                                                           

*Δέχεται ρολό χαρτί έως 750γρμ                                                                                           

.                                                                                                                                

Ύψος 30cm, πλάτος 26cm, βάθος 17cm.

Χαρτί υγείας λευκό ρολό επαγγελματικό CENTERPULL          

* Οικονομικό σύστημα SMARTONE                                          

* Κιβώτιο 6 Χ 600γρμ = 3.600γρμ.

Αυστηρά υδατοδιάλυτης σύνθεσης.                                                                    

Χωρίς μαδρέν.                                                                                             

Ύψος δίφυλλου χ+D30αρτιού 13,5cm. 125m.

Πλαστική συσκευή χαρτιού υγείας φύλλα 1/1 (ζικ ζακ)                   

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                                       

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΥ63 λευκή.                                                                                                                  

2) ΣΥ64 μαύρη.                                                                                                        

.                                                                                                                                

Ύψος 27cm, πλάτος 12,5cm, βάθος 12,5cm.

Χαρτί υγείας λευκό σε φύλλα 1/1 ΖΙΚ ΖΑΚ                                  

* Κιβώτιο = 9.000 δίφύλλα

Αυστηρά υδατολιάλυτης σύνθεσης.                                                                

Βάρος κιβωτίου 9000 δίφυλλων : γρμ.                                                           

Διαστάσεις φύλλου : 11Χ21cm.

Πλαστική συσκευή κρεμοσάπουνου 1 λίτρου                              

* Χειροκίνητη (δίχως τις συχνές βλάβες των ηλεκτρικών)       

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                                       

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΚ63 λευκή.                                                                                                                  

2) ΣΚ64 μαύρη.                                                                                                        

.                                                                                                                                

Ύψος 22cm, πλάτος 15,5cm, βάθος 13,5cm.

Κρεμοσάπουνο "ECONOMY ΜΑΥΡΟΥΔΗ" 4ltr                          

* Με 15% ενεργά                                                                           

* Κιβώτιο 4 τεμαχίων των 4 λίτρων

Κλασικό προϊόν και τρόπος για το πλύσιμο των χεριών.                            

Προστατεύει την επιδερμίδα από την υπερβολική ξηρότητα,          

συμβάλλοντας στη θρέψη και την απαλότητά της μέρα με τη μέρα.

Πλαστική συσκευή αφροσάπουνου 1 λίτρου                               

* Χειροκίνητη (δίχως τις συχνές βλάβες των ηλεκτρικών)                                                                           

* Με κλειδαριά ασφαλείας                                                                       

* Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα

1) ΣΑ63 λευκή,                                                                                                    

2) ΣΑ64 μαύρη,                                                                                                         

Ύψος 22cm,                                                                                                   

Πλάτος 15,5cm,                                                                                                 

Βάθος 13,5cm.

Αφροσάπουνο "ECONOMY ΜΑΥΡΟΥΔΗ"  4ltr                          

* Δημιουργεί πλούσιο και πυκνό αφρό                                       

* Κιβώτιο 4 τεμαχίων των 4 λίτρων
Μέγιστη οικονομία κόστους :                                                                                   

Λόγο όγκου του αφρού που πέφτει στο χέρι,                                                     

ο πελάτης δεν πατάει επαναλαμβανόμενα για πολλές δόσεις.

Στεγνωτήρας χεριών "SLIM JET DRYER" 1900W                                

* Απο υλικό ABS με ταχύτητα αέρα 110m/sec                              

* Τεχνολογίας TOUCH FREE (με αισθητήρα)                          

* Διαστάσεις :Y=68cm, Π=30cm, Β=22cm

* Χρόνος στεγνώματος : 15sec

* Με συρταρωτή δεξαμενη 1,5ltr για τα νερά που πέφτουν

* Παρέχεται αντιμικροβιακό φίλτρο αέρα "HEPA-13"                 

.  το οποίο πρέπει να αλλάζει κάθε έτος 

* Ενεργειακής απόδοσης A PLUS (ελάχιστη κατανάλωση)

* Εγγύηση (ηλεκτρολογικών & μοτέρ) 1 έτος

                                   ΥΠΟΟΜΑΔΑ : ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (λεκανών wc) Επιλογές μεταξύ κλασικού επαγγελματικού ρολού η centerpull η φύλλο φύλλο                         76

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ (προθαλάμων wc) Επιλογές μεταξύ κλασικού κρεμοσάπουνου η αφρού

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ SLIM JET DRYER (προθαλάμων wc) αντικαθιστά τα αναλώσιμα χαρτικά στεγνώματος χεριών


