Кърпи WYPALL* L
Иновативни кърпи WYPALL* L по технология AIRFLEX*

Дозаторни системи,
които гарантират
надеждност и
прецизен контрол
за реални
икономии

Абсорбция

Попивателна способност

◊ Модерен дизайн

Структурата създадена благодарение на
нашата специална технология, позволява
по-бързо абсорбиране на по-големи количества
вода и масло.
•
Попива най-малко 2 пъти повече вода от конвенционалните кърпи
•
Попива 37% повече масло

◊ Надеждни и
здрави

Здравина

◊ Контролирана
консумация

Благодарение на специалната структура на
влакната на материала
AIRFLEX*, новите кърпи WYPALL* L имат несравнима здравина дори когато
са влажни. Те позволяват да се подсуши бързо течността без да се разпадат.
•
Най-малко 2 пъти по-здрави след употреба в сравнеие с
конвенционалните кърпи

Икономични

Рол контрол дозатор
7928010

Изключителния капацитет за подсушаване на материала AIRFLEX*,
позволява да бъдат използвани по-малко кърпи и така да се намали цената
при употребата им.
•
Тези кърпи улта-попивателни, позволяват да намалите вашата
консумация до 15%.
•
Тяхните усъвършенствания ви позволяват да извършвате своята
работа по-бързо.
•
Намаляване на цената свързана с обработка на отпадъците.

Достатъчно здрави,
за да се справят със
задачите по
забърсването в
областта на:
обработка на храна,
лаборатории,
асемблиране на
компоненти

Тайните на материала AIRFLEX*, са разкрити под
микроскоп

KIMBERLY-CLARK®
Professional дозатор
кърпи 6146000

Структура с въздушни джобове на материала AIRFLEX*, позволява да се
абсорбира бързо по-голямо количество вода и масло.
Тестовете показват, че 8 на всеки 10 потребители предпочитат кърпите
AIRFLEX* спрямо конвенционалните.
WYPALL* L кърпи

Продукт/код

Цвят

WYPALL* L10 кърпи малко руло
(12рула x 200 кърпи)

Син

WYPALL* L10 кърпи с центарално
раздаване (6рула x 500 кърпи)

Бял

WYPALL* L 10 енократни кърпи,
голямо руло(1500 кърпи)

Бял

Основни цели на
забърсване в
идустрията

7123

Подвижен дозатор
големи рула 6155000

7025

7141

Индустрилните WYPALL* L кърпи са част от нашата комплексна оферта за
професионалисти, която съдържа и кърпи за почистване WYPALL*, WYPALL*
Х, KIMTECH, защитни средства KLEENGUARD* и JACKSON SAFETY*
www.kcprofessional.com
ТЕХНИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: Изпратете по имейл запитването си.
Ние ще отговорим в рамките на един работен ден.

Индустриалните
кърпи могат да
подсушат и ръцете
ви след работа.

