
FOR MORE  
v toaletnih prostorih
PAPIRNATE BRISACE

TOALETNI PAPIR

HIGIENSKE REŠITVE ZA PISOAR & WC ŠKOLJKE

DIŠAVE

MILA

T otalna kakovost 

U niverzalne izboljšave 

B oljša vrednost 

E kološko in odgovorno

ˇ



TUBELESS FOR MORE DOZIRNI SISTEMI ZA BRISACE

Kaj je  for MORE? 
Od manjših toaletnih prostorov, do zelo obiskanih sanitarij z velikim številom uporabnikov 
- TubeLess for More ponuja široko paleto higienskih rešitev, ki so bolj ucinkovite, bolj 
ekološke in bolj privlacne za uporabnike. 

Široka ponudba papirnatih brisac in toaletnega papirja z vec koristi

Vec
papirja

Brez  
odpadkov

Manj  
prevoza

Manj 
skladišcenja

Kompaktna 
tehnologija
Kompaktna tehnologija 

nudi vec proizvoda v 

pakiranju, kar zmanjša 

kolicino odpadkov, volumen 

skladišcenja in je potrebno 

manj prevoza.  

Kompaktni izdelki tako 

zmanjšajo ogljicni odtis in 

so boljši za okolje.

Brez odpadkov – 
bolje za okolje
Tubeless izdelki zagotovijo, 

da se proizvodi izkoristijo 

100%. V povprecju se 

zavrze 1.98% vsake role 

kot odpadek kartonskega 

tulca. S Tubeless papirjem 

je tulec zamenjan z vecjim 

navitjem papirja.

TAD (Through 
Air Dried) 

tehnologija za 
najboljšo vpojnost, 

kompaktnost in 
mokro mocnost. 

100% Celuloza za 
visoko kakovostno 
vpojnost, mokro 

mocnost in 
najboljšo vrednost.

100% Reciklaza  
za manjši ogljicni 
odtis in vpliv na 

okolje.

Dozer Autocut za brisace v roli
Brez dotikanja ostalih brisac

Avtomatski odrez papirja v roli

 

Dozer Z in V za zlozene brisace
Podajanje eno po eno

Hitro in enostavno polnjenje

Dozer Central
Majhni in veliki dozerji za brisace v roli 

na centralni izvlek

Boljša  
vrednost

Vec vrst kakovosti papirja

*Surovine za Tubeless Air & Pro 
papirnate brisace in toaletni papir 

imajo EU Ecolabel certifikat.
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Na voljo tudi dozer na senzor
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TUBELESS FOR MORE DOZIRNI SISTEMI ZA TOALETNI PAPIR 

Dozer Mini Duo
Za 2 roli, eno ob drugi, za toaletne 

prostore z vecjo frekvenco ljudi 

Dozer Jumbo Midi
Idealno za manjše sanitarije z 

omejenim prostorom

Dozer listicev
Podajanje en po en listic za 

nadzorovano porabo 

Hitro in 

enostavno 

polnenje

Za 500 

listicev -  

2 paketa)

AutoClean dozer in polnila

Automatsko 

cišcenje, 

odstranjevanje 

vodnega 

kamna in 

osvezevanje 

v pisoarjih in 

školjkah.

Biološka 

formulacija 

prepreci izvor 

slabih vonjav.

AutoFresh dozer in polnila

Automatsko 

osvezevanje prostorov 

in preprecevanje slabih 

vonjav. 

3 x bolj koncentrirano 

etericno olje za dlje 

trajajoco dišavo in manj 

porabe, v primerjavi s 

standardnimi 243 ml 

dišavami.

Nova TubeLess  
for More linija je 

moderna in napredna 
serija higienskih 

izdelkov, oblikovana   za 
sodobne potrebe v 
toaletnih prostorih. 

Penilnik - rocni in   
senzorski 
Bogata, gosta pena s prijetnim 

lahkim vonjem za ucinkovito in 

prijetno umivanje rok. Dermatološko 

testirana.

Vecje kartuše - za vec doziranj.

TUBELESS FOR MORE DOZIRNI SISTEMI ZA HIGIENO
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Vsi izdelki   
v  

 paleti 
so v celoti v skladu  

z EU predpisi.

O liniji  for MORE 
Celotna linija higienskih izdelkov za uporabnike, upravljavce in vzdrzevalce  
prostorov.

T otalna kakovost

Izdelki in rešitve za toaletne prostore, ki zadovoljijo pricakovanja vašega gosta 
in ustvarijo prijetno izkušnjo za vsakega uporabnika.

U niverzalno izboljšane rešitve z inovacijami

Inovacije, ki rešijo potrebo po visokih pricakovanjih in nudijo boljše rešitve 
od trenutno dostopnih. 

B oljša vrednost

Rešitve za sanitarije, ki dajejo vecjo korist za enak denar, ne da bi 
pri tem trpela kakovost ali ucinkovitost.

E kološko odgovorno

Izdelki, ki imajo manjši vpliv na okolje - v proizvodnji, uporabi 
in ostankih.

 * EU Ecolabel je instrument 

zagotavljanja varstva okolja.  

Znak nosijo izdelki in storitve, 

ki zagotavljajo odgovornost 

do okolja v njihovem celotnem  

ciklu: od pridobivanja surovin 

do proizvodnje, distribucije in  

odstranjevanja ostankov.
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