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V-Air® is a registered trademark

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU

V-AIR® SOLID

Multi-fázová technológia
V-Air® SOLID je jedinečný a efektívny multi-fázový, pasívny
osviežovač vzduchu so submikrónovou
vonnou technológiou.
Bez prchavých organických zmesí
V-Air® Solid neobsahuje žiadne rozpúšťadlá,
stlačený plyn a škodlivé prchavé organické
zmesi.

Skvelý mix sladkej a ľahkej vône.
Čerstvá uhorková vôňa prechádza do
upokojujúcej melónovej s prímesou
broskyne.

Kombinácia vôní jablka, korenistých
bohatých vôní zálivu, škorice a
muškátového orecha a so štipkou
zamatovej vanilky.

Bez batérie
Všetko, čo potrebuje na fungovanie, je
prúdenie vzduchu. Náplň je 100% organická
a schopná rozkladu a dávkovač je 100% recyklovateľný.
Submikrónová technológia
Častice V-Air® Solid umožňujú kvalitnejšie šírenie vône, ale
majú veľkosť pod 1.0 mikrón. Znamená to, že sú omnoho
menšie a ľahšie ako častice v iných osviežovačoch vzduchu
a zotrvávajú vo vzduchu veľa hodín.
Viacfázový
Keramická kapsula V-Air® Solid je naplnená vysoko
kvalitnými vôňami, potom doplnená integrovaným
vnútorným vonným jadrom. Toto kombinuje a šíri
intenzívnu vôňu, ktorá je rafinovane iná.
Len tri časti
Technológia V-Air® Solid sa skladá len z jednej silnej zložky
náplne, takže sme ťažkú prácu spravili za Vás – žiadny
zmätok, len vôňa. Plne recyklovateľný zásobník pripája
náplň k dávkovaču.
Žiadne kvapaliny
V-Air® Solid neobsahuje žiadne kvapaliny, takže sa
nevyleje, ani ak by bol zhodený.

Tento ovocný koktejl začína dávkou
vône čerstvej citrusovej kôry a
šťavnatých bobúl, pokračuje vôňou
limetky s vanilkovou zmrzlinou a končí
vôňou broskyne a manga.

Začína čerstvou vôňou cédru a
borovice, vyvíja sa do ochladzujúcej
bylinnej vône a mení sa na brilantnú
zmes povzbudzujúcej vône mäty a
eukalyptu so štipkou citróna.

Začína zmesou zálivu, jazmínu a
citrónovej kôry, táto kvetinová zmes
sa rozvinie do vlny mydlového,
prímorského pižma.

Airoma® is a registered trademark

ÚPLNÉ
PRISPÔSOBENIE

AIROMA®

MICRO AIROMA®

Airoma® dávkovač vône sa stará o čerstvú vôňu Vášho
okolia.

Micro Airoma® dávkovač vône sa stará o čerstvú vôňu
Vášho okolia.

Airoma® automaticky dávkuje
kontrolované, plne nastaviteľné vstreky
vôní pre potlačenie nepríjemných
zápachov.

Micro Airoma® automaticky dávkuje
kontrolované, plne nastaviteľné vstreky
vôní pre potlačenie nepríjemných
zápachov.

Dávkovač ponúka širokú škálu
prevádzkových nastavení a môže byť
nastavený tak, aby spĺňal špecifické
požiadavky užívateľa.

Dávkovač ponúka širokú škálu
prevádzkových nastavení a môže byť
nastavený tak, aby spĺňal špecifické
požiadavky užívateľa.

ADIS-W
Airoma® dávkovač biely

BDIS-W
Micro Airoma® dávkovač biely

ADIS-C
Airoma® dávkovač chróm

BDIS-C
Micro Airoma® dávkovač chróm

Automatický dávkovač vône

Automatický dávkovač vône

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

Kapacita

Airoma® dávkovač
240mm(v) x 92mm(š) x 79mm(d)
Micro Airoma® dávkovač
187mm(v) x 95mm(š) x 66mm(d)
Napájanie cez 2 alkalické “C” batérie
so životnosťou až 3 roky
Vhodné na miestnosť do veľkosti až
200m³
3000 meraných dávok v jednej náplni

Balenie

1 x dávkovač / balenie

Prevádzka
Pokrytie

Airoma® & Micro Airoma® sú
dostupné vo farebnom variante
biela alebo chróm.

Airoma® is a registered trademark

VONNÝ
AEROSOL

AIROMA®

Vonný aerosol
Airoma® vonný aerosol je moderná a
štýlová vôňa, ktorá zabezpečí, že Vaše
okolie bude stále voňavé a svieže.
Všetky vône sú komplexné, dlho trvajúce
a sú dostupné ako v štandardnom, tak i v
mikro rozmere.
Vyberte si zo širokej ponuky vôní z
našeho sortimentu:

Classics

Kolekcia naších stabilných obľúbených vôní, tento rad
obsahuje naše stále vône, vrátane Cool a Mystique.

Fruits

Vhodná pre jarné a letné mesiace, vyberte si zo štyroch
čerstvých a ovocných vôní.

Oriental

Ak hľadáte niečo bohaté a exotické, skúste vôňu z
orientálnej rady.

Airoma® Therapy & Spa

Relaxujte s našou upokojujúcou a zmyslovou radou
Airoma® ¬Therapy & Spa range.

Kódy
270ml

100ml

AERO-01

AERO-02
AERO-03
AERO-04
AERO-07
AERO-08

BAERO-01
BAERO-02
BAERO-03
BAERO-04
BAERO-07
BAERO-08

NEW
NEW
AERO-10
NEW

NEW
NEW
BAERO-09
NEW

AERO-26EX
NEW
NEW

BAERO-36EX
BAERO-26
BAERO-38

CLASSICS
Cool
Mystique
Herbal Fern
Citrus Tingle
Exotic Garden
Floral Silk

FRUITS
Apple Orchard
Citrus Mango
Mango Mist
Summer Fruits

ORIENTAL
Latin Passion
Oudh
Indian Flowers

AIROMA® THERAPY & SPA
Linen
Sensual
Babyface
Pearl
Jade

NEW
BAEROAT-15
AERO-05
-

NEW
BAERO-05
BAREOLC-10
BAEROLC-12

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

Pokrytie
Balenie

270 ml náplň
144mm(v) x 63mm(š) x 63mm(d)
100 ml náplň
134mm(v) x 44mm(š) x 44mm(d)
Vhodné na miestnosť do veľkosti až
200m³
12 x náplň / balenie

Airoma® is a registered trademark

VONNÝ
AEROSOL

AIROMA® BURST
Ručný aerosólový
rozprašovač

Airoma® BURST rad vôní funguje ako
rýchly a efektívny eliminátor nepríjemných
zápachov a to len jednou dávkou príjemnej
vône.
Tento ručný aerosólový rozprašovač
vďaka veľkej tryske a veľkému prúdu vône
okamžite prevonia zápachom znečistené
miestnosti. Airoma® BURST je rýchle a
efektívne riešenie.

Kódy
AIROMA® BURST 750ml

CAERO - CIT01 Citrus BURST
CAERO - EIT02 Exotic BURST
CAERO - EIT03 Floral BURST

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

Airoma® BURST 750ml
345mm(v) x 65mm(š) x 65mm(d)

Kapacita

750ml dóza, až do 36 dávok

Balenie

6 x dóza / balenie

MOŽNOSTI
VÔNI
Citrus Burst

– čerstvá citrusová vôňa s dominantnou dávkou
pomaranča, citróna a grapefruitu.

Exotic Burst

– jemná, ovocná, brusnicová vôňa obsahujúca dávku
maliny.

Floral Burst

– bohatá , honosná, pižmová, kvetinová vôňa s dávkou
fialky a korenia, na báze pižma, vzácneho dreva a
orchidey.

Prozone® is a registered trademark

VYUŽITIE
PRÍRODNEJ SILY

PROZONE®

Automatický ozónový
generátor

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

210mm(v) x 135mm(š) x 85mm(d)

Napájanie

100V - 240V 50/60 Hz
Fuse raiting 5A
14 watts

Prozone® ozónový generátor čistí
vzduch, ktorý dýchame, osviežuje
ovzdušie a prináša čerstvosť z vonku do
vnútra.

Príkon

Materiál

Vhodné na pokrytie priestorov do
150 m³
Oheň spomalujúci ABS

Vytvára príjemný a čistý vzduch tým, že
znovu vytvára prírodný proces, ktorý
sa deje pri búrke, keď blesky spaľujú vzduch a vytvárajú
Ozón O3.

Balenie

1ks / balenie

Kapacita

VÝROBA OZÓNU

Vytvorený ozón ničí škodlivé mikroorganizmy a rozkladá
častice, ktoré vytvárajú zápach, a tak neutralizuje
nepríjemné pachy, ktoré produkujú.
80mg/hod

PROZ-WP
Prozone® Generator neprogramovateľný

PROZWIPE
Prozone® alkoholová utierka

Schválené TÜV SÜD pre štandard
BS/EN60335 časť 1 a 2 – úplne
prvý ozónový generátor, ktorý
dosiahol tento štandard.

2mg/hod

PROZFANA
Výmenný ventilátor

Minimálna

14mg/hod

PROZPLAT
Vymenná keramická doska

Nízka

40mg/hod

PROZ-WNP
Prozone® Generator programovateľný

Stredná

Vysoká

Omniscent® is a registered trademark

PRÍRODA SPOJENÁ S
TECHNOLÓGIOU

OMNISCENT®

Priestorový vonný
systém
Omniscent® priestorový vonný systém
prináša nepretržité uvoľňovanie
vôní do priestranných miestností,
zabezpečuje tak neustálu sviežosť
za každých podmienok. Vhodné najmä do
rozľahlých miestností ako lobby,
recepcia, hotel, športové centrum atď.
Jedno zariadenie pokryje vôňou rozlohu
až 500 m³.
OMNI-W
Omniscent® priestorový vonný systém

OMNISCENT®
Vonné náplne

Na rozdiel od tradičných aerosólových náplní využíva
Omniscent® keramické kocky ako
zdroj vône.
Keramická kocka sa jemne zohreje
v jednotke a vôňa sa rozšíri
vnútorným ventilátorom.
Toto vytvára veľké a rovnomerné pokrytie vôňou z jednej
jednotky a o bez použitia aerosólov.
Rada Omniscent® vôní je rozsiahla a pochádza z dreva,
korenín a kvetov. Každá vonná kocka je 100% rozložiteľná.
Špecifické vône a vône na zakázku môžeme znovu vyrobiť
podľa potreby.

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

265mm(v) x 120mm(š) x 147mm(d)

Kapacita

pokrytie do 500 m³

KÓDY

Napájanie

220VAC - 240VAC

Príkon

70w

OMNISCENT® náplne

Trieda

Trieda I / 0.3A / IP 23 / 50-60Hz

Štandardy

EEU LVD - DIRECTIVE 73/23/EEC
& 93/68/EEC, EN 60335-1:2002
+A11:2004 +A1:2004
+A12:2006, EN 60335-2-65:2003.

Balenie

EU EMC - DIRECTIVE 89/336/EEC
EN 55014-1:2000+A1 :2001+A2 :2002,
EN 55014-2:1997.
1ks / balenie

8545/12 Mulled Wine
8545/16 Citrus Tingle
8545/30 Passion
8545/31 Enchantment
8545/32 Carnival
8545/33 Toujours
8545/34 Forest Glade
8545/35 Azure

SORTIMENT
Exkluzívna koordinovaná „rodina“ produktov

MVP sortiment je sortiment štýlových,
súčasných a luxusných dávkovačov,
ktoré sú navrhnuté tak, aby dopĺňali
tie najexkluzívnejšie toalety. Sú plne
koordinované a sortiment je dostupný
v bielej, bielo-chrómovej alebo čiernochrómovej, čo umožňuje vloženie
elegantného predného krytu.

Momentálne sú k dispozícii tieto nové
produkty: Airoma® MVP dávkovač,
Micro Airoma® MVP dávkovač,
Quadrasan® MVP dávkovač,
Sanitex® MVP dávkovač dezinfekcie,
Sanitex® MVP dávkovač mydla,
V-Air® SOLID dávkovač, Vibe®
osviežovač (s technológiou piezo).

Quadrasan® is a registered trademark

NEPRETRŽITÁ ÚDRŽBA

QUADRASAN®

Toaletný a pisoárový čistiaci
systém
Quadrasan® čistiaci a dávkovací
system zabezpečuje nepretržitú,
programovateľnú údržbu toaliet a
pisoárov a tak ich udržuje čisté a bez
zápachu.
Dávkovač poskytuje flexibilné a ľahko
použiteľné programovacie možnosti a
môže byť nadstavený tak, aby presne
splnil Vaše podmienky.
FDIS-W
Quadrasan® dávkovač biely
FDIS-C
Quadrasan® dávkovač chrómový

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

228mm(v) x 79mm(š) x 119mm(d)

Napájanie
Kapacita

napájanie cez 2x „C“ typ batérií so
životnosťou až 3 roky
3000 dávok na jednu náplň

Balenie

1 ks / balenie

QUADRASAN®
Náplne

Náplne Quadrasan® sú dostupné v biologickom a
chemickom formáte.
Čistia a deodorizujú pri zdroji, chránia WC
a pisoáre v čase medzi upratovaniami a
redukujú baktérie.
Balenie: 6 x 310 ml náplní / balenie
Tieto náplne sú tiež k dispozícii v 600 ml
balení

KÓDY
QUADRASAN® náplne

FQ-300-F Quadrasan® Citrus Tingle 300ml
FQ-300-FG Quadrasan® Exotic Garden 300ml
FQ-300F-ESP Quadrasan® ESP Mandarin 300ml
FQ-300 Quadrasan® 300ml (no fragrance)
FB-300 Quadrasan® Biosolve 300ml (Biological)
EQ-600-01NB Quadrasan® Citrus Tingle 600ml
EQ-600-02 Quadrasan® Exotic Garden 600ml
EQ-600-01-ESPNB Quadrasan® ESP Mandarin 600ml
EB-600-00 Quadrasan® Biosolve 600ml (Biological)

Quadrasan® dávkovač je taktiež
dostupný v chrómovej farbe.

Quadrasan® is a registered trademark

NEPRETRŽITÁ
ÚDRŽBA

QUADRASAN®
BREAKDOWN

QUADRASAN® PURGE

Quadrasan® Breakdown je bezpečný
kombinovaný čistič a odstraňuje zápachy
a organické škvrny z veľkého množstva
povrchov v obchodných, inštitučných a
domácich priestoroch.

Každé potrubie a sifón, ktorý vedie
z toalety, pisoára alebo umývadla,
sa zanáša biologickým materiálom a
usadeninami, čo spôsobuje pomalé
odtekanie a spôsobuje zároveň
nepríjemný zápach.

Kombinovaný čistič

Quadrasan® Breakdown používa
bezpečné baktérie na zničenie
organického odpadu, ktorý môže byť
príčinou zápachu.
Keď sa aktivuje s vodou, mikro organizmy v takto
rozriedenej tekutine vytvoria trojkľúčové enzýmy, ktoré
zničia tuky, proteíny a škroby a sú vysoko efektívne v
odstraňovaní olejov, mastnôt, jedla a odpadkov.
QUA-QBD
Quadrasan® Breakdown kombinovaný čistič

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Spôsob
Balenie
Aplikácia

Produkt môže byť aplikovaný
pomocou utierky, mopu, alebo spreju
2 x 5 litrov (obsahuje 4 nálepky na
sprej)
Pisoár, umývadlo a podlahy
Koberce, látky a nábytok
Drezy a výlevky
Lapač tukov
Obkladačky a dlažby
Všeobecné upratovanie a
dezodorizovanie

Čistič potrubných
usadenín

Odstránenie týchto usadenín je veľmi
náročné a aj drahé.
Quadrasan® Purge a jeho zloženie odstraňuje hladinu
organických odpadov, predtým ako uvoľnia enzýmy, ktoré
prerazia cez odpad a tak znovu otvoria potrubie.
Použitie Quadrasan® Purge je jednoduché - vložte sáčok
na odtok postihnutého miesta (do pisoára, do toalety, na
odtok umývadla...) a zalejte 500ml vody. Nechajte pôsobiť
po dobu 15 minút.
Dôkladne prepláchnite.
Výsledok je viditeľný okamžite.
Balenie: 24 ks / balenie
QUA-QPU
Quadrasan® Purge Čistič potrubných usadenín

Sanitex® is a registered trademark

STAROSTLIVOSŤ O
POKOŽKU A POVRCH

SANITEX® MVP

Dávkovač mydla a dezinfekcie
povrchov
Multifunkčný a moderný systém Sanitex®
je kombináciou dizajnu dávkovača budúcej
generácie a vysoko kvalitného mydla a
dezinfekcie, zatiaľ čo poskytuje výbornú
hygienu rúk a povrchov.

KÓDY
SANITEX® MVP dávkovače
TEXD-MVPW
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač mydla biela
TEXD-MVPWW
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač mydla biela/biela

Doplnený o pokrokovú penu, tekutinu
a sprej, Sanitex® pozostáva z množstva
manuálnych a automatických verzií,
mohutných a spoľahlivých jednotiek, ktoré sú jednoduché
na obsluhu a údržbu.
Dostupné v: bielej a bielej, bielej a chromovej, čiernej a
chrómovej.

TEXD-MVPWC
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač mydla biela/chrómová
TEXD-MVPBC
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač mydla čierna/chrómová
TEXD-MVPAW
Sanitex® MVP Bezdotykový dávkovač mydla biela
TEXD-MVPAWW
Sanitex® MVP Bezdotykový dávkovač mydla biela/biela
TEXD-MVPAWC
Sanitex® MVP Bezdotykový dávkovač mydla biela/
chrómová

					

ROZMERY

TEXD-MVPABC
Sanitex® MVP Bezdotykový dávkovač mydla čierna/
chrómová

Manuálny dávkovač 263mm(v) x 116mm(š) x 102mm(d)
mydla
Bezdotykový
266mm(v) x 167mm(š) x 100mm(d)
dávkovač mydla
Manuálny dávkovač 263mm(d) x 116mm(š) x 102mm(d)
dezinfekcie

HDIS-MVPSWW
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač dezinfekcie povrchov
biela/biela
HDIS-MVPSWC
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač dezinfekcie povrchov
biela/chrómová
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HDIS-MVPSBC
Sanitex® MVP Manuálny dávkovač dezinfekcie povrchov
čierna/chrómová

Surface Cleaner

Antibacterial Instant Hand Gel

Foam Antibacterial Soap

Luxury Foam Soap

Sanitex® is a registered trademark

PODPORA
MAXIMÁLNEJ HYGIENY

SANITEX® MVP

SANITEX® náplne do
dávkovača mydla a
dezinfekcie povrchov
Predstavujeme Vám Sanitex® náplne do
dávkovača mydla a dezinfekcie.
Sú kombináciou dizajnu dávkovača budúcej
generácie a luxusných mydiel a dezinfekcií.
Predstavujú maximálnu hygienu a
zanechávajú ruky čisté.
Vyberte si jednu z našich hustých a super
bohatých náplní vo forme peny, tekutiny alebo spreja
s hydratačným krémom a prírodným kondicionérom.
V tejto rade je zahrnutý aj systém profesionálnej
dezinfekcie, navrhnutý a vyvinutý tak, aby zanechal
akýkoľvek tvrdý povrch bezpečný na použitie.
Sanitex® náplne sú navrhnuté špecificky pre použitie v
inovatívnych Sanitex® dávkovačoch mydla a dezinfekcie.

KÓDY
SANITEX® MVP náplne

MVP21000 Manuálne luxusné penové mydlo
MVP21002 Manuálne antibakteriálne penové mydlo
MVP21004 Manuálny antibakteriálny gél
MVP21010 Automatické luxusné penové mydlo
MVP21012 Automatické antibakteriálne penové mydlo
MVP21014 Automatický antibakteriálny gél
MVP31000 Manuálna dezinfekcia povrchov

Popis
náplne

Typ
dávkovača

Objem
(ml)

Dávky

Balenie Náplň

Sanitex® MVP Manuálny (mydlové náplne)
Luxusné
penový
mydlo

Manuálny

1000

2000

4

Pena

Antib.tek.
mydlo

Manuálny

1000

2000

4

Pena

Antibakteriálny gél

Manuálny

1000

1000

4

Tekutina

Sanitex® MVP Automatický (mydlové náplne)
Luxusné
penové
mydlo

Auto

1200

2400

3

Pena

Antib.tek.
mydlo

Auto

1200

2400

3

Pena

Antibakteriálny gél

Auto

1000

1000

3

Tekutina

2500

4

Sprej

Sanitex® MVP Dezinfekcia povrchov
Dezinfekcia
povrchov

Manuálny

1000

V-Screen® is a registered trademark.

VOĽNE TEČÚCE A
PREVOŇANÉ

ŠTÝLOVÉ. RAFINOVANÉ.
BEZPEČNÉ.

FEMCARE™ MVP

FEMCARE™

Femcare™ MVP predstavuje bezpečné
a zodpovedné odstraňovanie
hygienického odpadu.

Toto prvé odpadové vrece pre
ženskú hygienu obsahuje Biomaster®
antimikrobiálnu ochranu s iónmi
striebra a technológiu, ktorá eliminuje
zápach.

SPFEMW
Manuálny kôš Femcare™ biely
MVPF3000
Automatický kôš Femcare™ biely
FC-GRA
Femcare™ Granules
					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Balenie

250 vriec / balenie (10 roliek x 25 vriec)

Objem

≤ 23 litrov

Farba

biela

Štýl

skladané

Materiál

LDPE

Hrúbka vreca

18μ

Rozmery

610mm(d) x 590mm(š)

*B

Balenie

Femcare™ automatický
525mm(v) x 519mm(š) x 160mm(d)
Femcare™ manuálny
525mm(v) x 559mm(š) x 160mm(d)
2ks / balenie

SBFEMANLV2
Femcare™ antimikrobiálne vrece

ch

Dbajte o bezpečnosť a spokojnosť Vaších zákazníkov vďaka
antimikrobiálnej prísade Biomaster®, ktorá je schválená
EPA-ou (Agentúra environmentálnej ochrany) a nachádza
sa na posuvnom páse.

Biomaster® poskytuje celodennú ochranu proti
baktériám, ako napr. MRSA, E.Coli a Legionella a
poskytuje bezpečnú, efektívnu a stálu antimikrobiálnu
ochranu.

io

t ká

Inovatívny rotačný posuvný pás
zabezpečuje, že odpad je úplne skrytý z
dohľadu.
Súčasne sú eliminované zápachy.
Vyberte si z dvoch verzií, bezdotykový
manuálny a bezdotykový automatický.

Antimikrobiálne vrece

m

as

te

no

Odpadový koš na dámsku
hygienu

r®

je

dos

tu p n ý le n v m a n u á

l ny

ch

je

d

Babyminder® is a registered trademark

PRE ČISTEJŠÍ
PREBAĽOVACÍ SVET

BABYMINDER®

BABYMINDER®

Namontovaním Babyminder®
prebaľovacieho pultu zabezpečíte
rodičom bezpečné, čisté a jednoduché
prebaľovanie a hygienickú manipuláciu
s ich ratolesťami mimo domova.

Namontovaním Babyminder® detskej
stoličky na stenu zabezpečíte rodičom
bezpečné, čisté a jednoduché
zabezpečenie ich ratolestí, keď rodičia
potrebujú vykonávať nejakú inú činnosť.
Stolička sa odporúča do zariadení ako
bazény,sprchy, šatne, toalety, alebo
škôlky, kde je potreba odložiť dieťa na
krátky čas z rúk.

Horizontálne a vertikálne
prebaľovacie pulty

JBABYHORII
Horizontálny prebaľovací pult - biela
JBABYHOZ2LG
Horizontálny prebaľovací pult - svetlo granitová
JBABYVERT
Vertikálny prebaľovací pult - biela
JBABYHORII
Vertikálny prebaľovací pult - svetlo granitová
					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

Babyminder® horizontálny
506mm(v) x 872mm(š) x 513mm(d)
otvorený 102mm(d) zatvorený
Babyminder® vertikálny
899mm(v) x 560mm(š) x 903mm(d)
otvorený 117mm(d) zatvorený

Balenie

1ks / balenie

Detské sedátko

JBABYSEATWH
Detské sedátko biele
JBABYSEATLG
Detské sedátko svetlo granitové
					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

527mm(v) x 334mm(š) x 297mm(d)

Balenie

1ks / balenie

otvorený x 102(d) zatvorený

Babyminder® and Nappyminder® are registered trademarks

BEZPEČNÉ A
STABILNÉ

BABYMINDER®
Detská stolička

Babyminder® detská stolička je
bezpečný spôsob ako dieťa usadiť
v hygienicky nezávadnej, stabilnej a
spoľahlivej stoličke.
Jednoduchým patentom „prisuň k stolu“ je
stolička zhodná so všetkými bezpečnostnými nariadeniami
a normami Európskej Únie BS EN 14988:2006

NAPPYMINDER®

Odpadkový kôš na detské
plienky
Nepredajné vo Veľkej Británii

Nappyminder® odpadkový kôš na detské
plienky predstavuje čistý a bezpečný
spôsob hygienického odstraňovania
detských plienok mimo domáceho
prostredia

JBABYHELSIMPLKD1
Detská stolička prírodná

•
•
•
•

JBABYHELSIMPLKD2
Detská stolička orech

W-WASTE-16
Nappy odpadkový kôš biely

					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery

710mm(v) x490mm(š) x 490mm(d)

Balenie

1ks / balenie

Vyrobené z odolného ABS plastu
Široké dno pre zvýšenú stabilitu
Jednoduché zmontovanie
Odnímateľný vrchnák pre lepšie čistenie

W-WASTE-17
Nappy odpadkový kôš šedý
					

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Rozmery
Objem

635mm (v) x 435mm (š) x 355mm (d)
otvorený, x 102 (d) zatvorený
50 l

Balenie

1 ks

Tomáš Krajčír T-pack
Hlohovská cesta 445
955 01 Nemčice

www.tpack.sk

+421 904 546 777
info@tpack.sk

