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Systém nextTurn Handtowel:
                                        jednoduchý a elegantní

řada nextTurn

VÝROBKY KÓD BARVY KVALITA VRSTVA ROZMĚRY MNOŽ.

dávkovač nextTurn  589000 modrá polykarbonát - 42.4 (v)x30.2(d)x21.9(š)cm 1

dávkovač nextTurn  589001 bílá polykarbonát - 42.4 (v)x30.2(d)x21.9(š)cm 1

role nextTurn 589229 bílá recyklovaná 2 160m x 19,5cm 6
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Iniciati va “Green By Design” (Ekologický design) zahájená v Evropě společností  Lotus Professional® 
je naším závazkem k vytváření dlouhodobé hodnoty  při snaze udržet ekologický rozměr 
udržitelnosti . Tato iniciati va se soustředí na naše akti vity zaměřené na Redukci, Opětovné využití  
a Recyklaci. 
Více informací najdete na stránkách www.greenbydesigniniti ati ve.eu

Řada Lotus Professional

Řešení pro každou potřebu: objevte kompletní řadu vysoce kvalitních výrobků Lotus Professional.



Ideální pro “HoReCa” (hotely, restaurace a kavárny), veřejný sektor, nemocnice a školy 
Výdejní automat na papírové ručníky „nextTurn handtowel“ se díky snadnému používání a nízké 

potřebě údržby, jakož i odolnému, a přesto elegantnímu designu dokonale hodí pro různé sektory.

HORECA VEŘEJNÝ SEKTOR NEMOCNICE ŠKOLY

Hygiena:    
• Zcela skrytá role uvnitř 
 výdejního automatu pro 
 ochranu proti  prachu, 
 vlhkosti  nebo jiným tekuti nám 
 a mastnotě.

Jednoduchý a spolehlivý:    
• Opti malizované řezné ústrojí 
 pro maximální spolehlivost.
• Jednoduché používání a údržba.
• Snadná instalace díky více 
 otvorům v zadní desce.

Silné a bezpečné zařízení:    
• Pouzdro z polykarbonátu 
 odolné vůči nárazům.
• Skrytá čepel uvnitř řezného 
 ústrojí. 
• Kovový klíč a zámek pro 
 maximální bezpečnost.

Opti malizovaná velikost:     
• Výdejní automat se snadno hodí   
 dokonce i do nejmenší umývárny. 
• Rozměry výdejního automatu: 
 424 (v) x 302 (d) x 219 (š) mm.

Kvalita:    
• Není třeba velké tahové síly pro výdej listů papíru.
• 2vrstvé reliéfní papírové ručníky pro větší sílu a absorpci.
• Lotosový květ na každém listu garantuje vynikající kvalitu.

• Není třeba velké tahové síly pro výdej listů papíru.
• 2vrstvé reliéfní papírové ručníky pro větší sílu a absorpci.
• Lotosový květ na každém listu garantuje vynikající kvalitu.

Nízké náklady na používání:    
• Výdej po jednotlivých listech.
• Opti mální velikost listu 
 (19,5 x 25 cm).
• Vysoká kapacita – vyžaduje 
 méně časté doplňování 
 (640 listů na roli).

Moderní design, který se hodí všude

Moderní elegance 

Jednoduchý, avšak stylový design poskytuje vašim umývárnám další kvalitati vní rozměr.
Spolehlivé řezné ústrojí dělá systém nextTurn handtowel velmi snadno použitelným. 
Systém s válečkem ozdobeným reliéfním květem lotosu nabízí vysokou kapacitu, která vyžaduje 
méně časté doplňování a poskytuje vašim klientům a zaměstnancům nejvyšší kvalitu produktů 
fi rmy Lotus Professional.
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