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Control

NOVÝ kompaktní dávkovač 
Scott® Control™ 
na dvě role toaletního 
papíru s centrálním odvinem

Navrženo pro hygienu, efektivnost a udržitelnost



Kompaktní dávkovač  
Scott® Control™ 
na dvě role toaletního  
papíru s centrálním odvinem

Hygiena. Efektivnost. Udržitelnost.  
Převezměte kontrolu díky výrobkům 
Scott® Control™.

Kompaktní dávkovač Scott® Control™ na dvě role toaletního 
papíru s centrálním odvinem 
Navrženo pro hygienu, efektivnost a udržitelnost

Bezkonkurenční hygiena.  
Bezdotykové dávkování.

Maximální efektivnost. 
Vysoká kapacita.  
Nevyčerpatelná zásoba.

Environmentální 
udržitelnost.



Scott® Control™

Systém pro odvíjení 
papírových ručníků

Scott® Control™

Dávkovací systém  
na pěnové mýdlo pro 

časté mytí rukou

Na všechny naše dávkovače 
se vztahuje celoživotní 
záruka, takže se na své 
řešení pro toalety můžete 
ještě více spolehnout.We‘ve got 

you covered

LIFETIME
WARRANTY

Méně časté doplňování. 
Menší riziko přenosu  
kontaminace.

Řízené dávkování. 
Zvýšená efektivita. 
Méně plýtvání.

Patentovaný způsob plnění. 
100% dostupnost ručníků.



Řešení Scott® Control™pro toalety  –
Čistota bez kompromisů. Při každém použití.

®/™ Ochranné známky společnosti Kimberly-Clark Worldwide, Inc. nebo jejích dceřiných 
společností. 
©2020 KCWW Dokumenten-Nr. IDXXXX DE 11.20 KCProfessional.cz

1 Ve srovnání s ekvivalentními systémy jiných výrobců. Výsledky výzkumu Hall Test, který provedla výzkumná agentura Sapio v lednu 2017. 
2 Testování v laboratoři pro hodnocení materiálů, srpen 2017. 3 Výsledky výzkumu Hall Test, který provedla výzkumná agentura Sapio v lednu 
2017, a studie Swab Test, který provedla organizace MGS Laboratories v lednu 2017. 4 Výsledky průzkumu trhu, který provedla agentura Parke-
rInsights v květnu 2015. 5 Výsledky studie Swab Test, který provedla organizace MGS Laboratories v lednu 2017.

Kompaktní dávkovač  
Scott® Control™ 
na dvě role toaletního papíru  
s centrálním odvinem  
7186 / 7187 (černý)

Toaletní papír  
Scott® Control™ 
pro kompaktní  
dávkovač na dvě role  
s centrálním odvinem  
8591

• Nejhygieničtější dávkovač ve srovnání s konkurenčními výrobky   

• Role jsou zcela kryté uvnitř dávkovače, který vydává jednotlivé 

útržky v zájmu maximální hygieny – dotýkáte se jen útržku, který 

použijete

• Doplňovatelný systém na dvě role přispívá ke snížení plýtvání v 

důsledku předčasné výměny ne zcela spotřebované role

• Plný dávkovač obsahuje 1 666 útržků – nejvyšší kapacita ze všech 

dávkovačů na dvě role s centrálním odvinem.

• Vysoce efektivní systém snižuje nároky na uskladnění a přepravu 

papíru

• Vysoká kapacita: 12 rolí x 204 m = 2 448 m: každá role obsahuje 

833 útržků o rozměrech 245 mm x 106 mm

• Stejná kvalita jako u stávajícího dávkovače na jednu roli s 

centrálním odvinem (kat. č. 8569)

• Dvouvrstvý toaletní papír Scott® zajišťuje efektivitu a větší 

měkkost role

• Na každém útržku je značka Scott®

• Papír se vyrábí ze 100% recyklované celulózy s certifikátem FSC 

a obalový materiál obsahuje 30 % recyklovaných surovin

Dávkovač toaletního papíru Scott® Control™

Systém Aquarius™ 
pro odvíjení papírových ručníků  
7375, 7955 (Slimroll™)

Papírové ručníky v roli 
Scott® Control™ 
 
6622, 6623 (Slimroll™) 

• Kompaktní provedení

• Nejhygieničtější dávkovač ve srovnání s konkurenčními výrobky5

• Na rozdíl od SCA není nutno náš dávkovač plnit dvakrát

• Papírové ručníky v roli pro lepší hygienu

• Měkké a savé ručníky zajišťují vyšší úroveň čistoty

• Díky technologii Airflex™ je role kompaktnější, takže vystačí na více 

utření rukou

• Jedinečné řešení s vyraženou značkou zvyšuje uživatelské preference 

o více než 40 %4

• 1 000 útržků (600 útržků Slimroll™) v jedné roli zvyšuje efektivitu

Systém Scott® Control™ pro odvíjení papírových ručníků v roli

Dávkovač tekutého  
mýdla Aquarius™ –  
nádobka o obsahu 1 litr  
6948

Dávkovací systém  
Scott® Control™ 
na pěnové mýdlo  
pro časté mytí rukou 
6342

• Odměří optimální množství pěnového mýdla při každém mytí 

rukou

• Snadné doplňování

• Pěnové mýdlo snižuje plýtvání

• Jemné, bezbarvé mýdlo bez parfemace pro časté používání

• Nádobka o obsahu 1 litr vystačí na 2 500 dávek

Systém Scott® Control™ pro dávkování tekutého mýdla


