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Sprawdzone rozwiązanie techniczne

w kompaktowej
wersji!
Oszczędność miejsca
przy maksymalnej pojemności.
Nowość w asortymencie:
Dozowniki WEPA AutoCut Midi
Do łazienek o średniej lub dużej frekwencji
Maksymalna higiena – bezdotykowe pobieranie listków!
331520

Dozownik AutoCut

AUTOCUT MIDI

Nowy dozownik AutoCut Midi
Bardzo kompaktowa wersja naszych niezależnych
dozowników do rolek systemowych, która sprawdza się
szczególnie w małych łazienkach
Nowy mechanizm i wskaźnik napełnienia

Niezależny dozownik systemowy –
bez baterii, bez zużycia prądu
Oszczędne zużycie – jedno napełnienie
wystarcza na aż 547-krotne osuszenie rąk
Niezrównana niezawodność –
nowa technologia cięcia

Systemowe ręczniki papierowe w rolkach standard i XXL
317800 – 317670 WEPA prestige
Najwyższa jakość z bardzo miękkiej celulozy o
optymalnym stopniu bieli i maksymalnej chłonności
317080 WEPA comfort
Wykonane z makulatury, bardzo trwałe i chłonne,
spełniają najwyższe wymogi higieny i ekologii
Nr kat.

Specyfikacja / Wymiary (mm)

331520
317800
317070
317060
317674
317670
317080

Biały
3 warstwy
2 warstwy
2 warstwy
2 warstwy
2 warstwy
2 warstwy

Jed. op. Paleta

315 (szer.) x 325 (wys.) x 217 (głęb.)
0,205 x 120 m, Śnieżnobiały
0,205 x 150 m, Śnieżnobiały
0,205 x 220 m, Śnieżnobiały, XXL
0,205 x 270 m, Śnieżnobiały, XXL
0,205 x 270 m, Śnieżnobiały, XXL
0,205 x 130 m, Śnieżnobiały

WEPA
Piechowice Sp. z o.o.

1
6 rolek
6 rolek
6 rolek
6 rolek
6 rolek
6 rolek

72
40
40
40
40
48
40

Ul. Pakoszowska 1B
58-573 Piechowice, POLAND

Zgodność z
zaleceniem XXXVI
Federalnego Instytutu
ds. Oceny Ryzyka ws.
kontaktu z produktami
spożywczymi.

Tel.: +48 (75) 7547-815
Faks: +48 (75) 7547-860

wepro@wepa.de
www.wepa-professional.de
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Najwyższa funkcjonalność i jakość!
Higieniczne koncepcje rozwiązań do wszystkich łazienek
Dozownik WEPA Mini do mydła w płynie i piance
Do łazienek o niskiej lub średniej frekwencji
Optymalny duet – czystość na najwyższym poziomie
331530

SENSOR MINI NOWOŚĆ W ASORTYMENCIE!

Czujnik Sensor

Zoptymalizowane funkcje naszych dozowników sensorowych
Wyjmowana komora na baterie i nowa technologia czujników

Najwyższy poziom higieny –
obsługa bezdotykowa

Port USB do podłączenia do sieci elektrycznej

Intuicyjny – czujnik
umieszczony pod dozownikiem

Kolorowy wyświetlacz LED ze wskaźnikiem: działania,
stanu naładowania baterii i otwartego dozownika
331540

Oszczędny – zaprogramowana
częstotliwość przerw

MANUELL MINI NOWOŚĆ W ASORTYMENCIE!

Niezależny dozownik systemowy –
bez baterii, bez zużycia prądu

Wersje Mini (700 ml) dozowników do mydła
ze wskaźnikiem poziomu napełnienia zmieszczą się w
każdej najmniejszej niszy i nadal będzie można je napełnić –
w opracowanej na nowo koncepcji pokrywa odchyla
się do przodu.
Nr kat.

Specyfikacja / Wymiary (mm)

331530
331540
331380

Biały
Biały
Niebieski

124 (szer.) x 215 (wys.) x 115 (głęb.)
124 (szer.) x 253 (wys.) x 115 (głęb.)
6 x 700 ml

Higiena – zmniejszona powierzchnia
kontaktu i łatwy do czyszczenia
przycisk ze stali nierdzewnej

331380 WEPA Mydło w pianie

Jed. op. Paleta
1
1
1 Karton

Obsługa ręczna

Karton Do 10 500 dawek z opakowania
Wkład Do 1 750 dawek z opakowania

459
459
100

Dozownik papieru toaletowego WEPA Centerfeed
Do łazienek o średniej lub dużej frekwencji
Nowy podajnik papieru zapobiega wpychaniu papieru z powrotem do dozownika
331490 CENTERFEED
Znakomita higiena – użytkownik dotyka tylko tego listka, który zużywa.
Nie dotyka dozownika ani nie wkłada do niego ręki.
Duża oszczędność – pobieranie pojedynczych listków znacznie redukuje
zużycie papieru, a dodatkowo zmniejsza ryzyko zapchania rur kanalizacyjnych.
Niezwykła wydajność – 720 listków na rolkę zapewnia długi okres między uzupełnieniami
Mniejsze prawdopodobieństwo wandalizmu – rolka nie stanowi pokusy dla złodziei
317580 WEPA comfort rolka Jumbo centralnego dozowania
Higiena i ekologia w najwyższej jakości – surowiec z recyklingu.
Certyfikat zgodności z EcoLabel
Nr kat.

Specyfikacja / Wymiary (mm)

Jed. op. Paleta

331490
317580

Biały
245 (szer.) x 245 (wys.) x 155 (głęb.)
2 warstwy 180 m, 720 Listki, Śnieżnobiały

11
12 rolek

Maksymalna higiena i
mniejsze zużycie –
bezdotykowe pobieranie
pojedynczych listków!

168
40

WEPA Piechowice Sp. z o.o.
Ul. Pakoszowska 1B
58-573 Piechowice, POLAND

Asortyment

Ręczniki papierowe
Papiery toaletowe
Ręczniki kuchenne

Rolki Centerfeed
Czyściwa przemysłowe
Mydła

Chusteczki kosmetyczne
Chusteczki higieniczne
Podkłady medyczne

Dozowniki
Kosz na odpady
Stojaki na czyściwa

Dostawy i płatności tylko zgodnie z naszymi OWH. Aktualną wersję można znaleźć na www.wepa-professional.de

Tel.: +48 (75) 7547-815
Faks: +48 (75) 7547-860
wepro@wepa.de
www.wepa-professional.de

