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Roll Control Systeem
®

®

FabricPoetsdoeken

Bijvullen aan de voorzijde, veel
eenvoudiger, veel sneller.

Snel en eenvoudig schoon te
maken voor het behoud van
een hoge hygiëne-standaard.

Roll Control met
WYPALL® L Poetsdoeken, gemaakt van het
AIRFLEX® Materiaal. Een betere manier van
schoonmaken: zuiniger, effectiever en meer
waarde voor uw geld.

* Uit laboratoriumtests is gebleken dat de WYPALL® L10 Poetsdoeken, gemaakt van het AIRFLEX® Materiaal, in vergelijking 
met 1-laags conventionele poetsdoeken water tot 8 maal sneller opnemen en nat 50% sterker zijn.

** Tijdens verschillende onafhankelijke marktonderzoeken op verschillende plekken zijn de Roll Control Poetsdoeken in de praktijk 
onder werkomstandigheden vergeleken met andere rollsystemen. De WYPALL® L20 Roll Control Poetsdoeken, 
gemaakt van het AIRFLEX® Materiaal, werden daarbij vergeleken met een groot aantal andere 2-laags 
rollsystemen (2001), (gemiddelde besparing op het verbruik van 20%).
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Beschrijving Code Inhoud omdoos Dispenser

WYPALL® L Roll Control Poetsdoekon

Aanbevolen voor drogen en algemene poetstaken

WYPALL® L20 Poetsdoeken 73411 6 8 x380 1 (20,6cm x 38cm) 7928 Vwit, AIRFLEX® Materiaal. 
WYPALL® L20 Poetsdoeken 7342 6 8 x380 1 (20,6cm x 38cm) Gebruik de  
blauw, AIRFLEX® Materiaal. zwarte inlegplaat
Aanbevolen voor veelvoorkomende lichte schoonmaaktaken

WYPALL® L10 Poetsdoeken 7025 6 8 x500 1 (20,6cm x 38cm) 7928 Vwit, AIRFLEX® Materiaal. 
WYPALL® L10 Poetsdoeken 7126 6 8 x500 1 (20,6cm x 38cm) Gebruik de rode 
blauw, AIRFLEX® Materiaal. inlegplaat
1100% Virgin Fibre.

Geschikt om in aanraking te komen met voedsel conform het Nederlandse Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet)

Beschrijving Codenummer Inhoud omdoos

Dispenser

Roll Control Dispenser 7928 1 V H30,5 x B26,0 x D24,0cm

BETERE PRESTATIES – BETERE KOSTENBEHEERSING

Dit ongeëvenaarde systeem is leverbaar met een grote
verscheidenheid aan kwalitatief hoogwaardige WYPALL® L
Poetsdoeken, die zijn gemaakt van het AIRFLEX® Materiaal. Zij
vormen een integraal onderdeel van het systeem en zijn
uitsluitend verkrijgbaar bij Kimberly-Clark® Professional.

AIRFLEX® Materiaal voelt anders aan, ziet er anders uit en is
anders. Het kan water tot 8 maal sneller absorberen en is nat
50% sterker dan een conventionele poetsdoek.*

Uit tests is gebleken dat ons gepatenteerde ontwerp van de Roll
Control een halt toeroept aan de verspilling van de traditionele
rollsystemen die ongeremd poetsdoeken bleven afgeven.
Vergeleken met de traditionele papieren 2-laags poetsdoeken
dringen de WYPALL® L Poetsdoeken, gemaakt van AIRFLEX®

Materiaal, het verbruik van poetsdoeken 
terug met maximaal 20%.**

Roll Control Dispenser 

• Afgifte van één vel per keer. Gecontroleerd gebruik, 
hygiënisch.

• Aantrekkelijk, gestroomlijnd en compact ontwerp. 

• Bijvullen aan de voorzijde, veel eenvoudiger, veel sneller.

• Naar keuze af te sluiten met sleutel of discreet 
drukknopmechanisme.

• In hoge mate schokbestendige ABS-constructie.

• Stevig scharnier. Wordt dicht tegen de muur aangebracht, 
deuropening aan de zijkant.  

• Achterplaat met 16 muurbevestigingsmogelijkheden.ONTDEK NU

De gepatenteerde technologie van
het Snel Absorberende AIRFLEX®

Materiaal biedt uitmuntende
schoonmaakprestaties. 
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