
SCOTT® MAX 
kék tekercses 
kéztörlő, 350 m 
(6692)

AQUARIUS* tekercses 
kéztörlő-adagoló, 25 cm-es 
laphossz (6989)

SCOTT® MAX fehér teker-
cses kéztörlő, 350 m (6691)

Tény
A bérlői elégedettség pénzbe kerül a létesítménykezelő vállalatoknak.  
Egy bérlő elveszítésének költsége a becslések szerint 1,5 millió $. 
De ez csak a közvetlen költség. A rejtett költségeket abban lehet mérni, hogy a felhasználók hogyan 
bánnak a mosdókkal. Az embernek korán megtanítják, hogy viszonozza, ha adnak neki valamit:

„A környezet alapján előre tudjuk jelezni, hogy milyen magatartás várható. A körülöttünk lévő 
tárgyak megmondják nekünk, hogyan viselkedjünk. Változtassa meg a kontextust, és ezzel 
megváltoztatja a szemléletet és a magatartást.”

– Dr. Val Curtis, London School of Hygiene

Bérlői elégedettség, hatékony és fenntartható formában biztosítva

Új SCOTT® MAX 
rendszer
SCOTT® dombornyomott logós kéztörlővel

A mi megoldásunk
Az új 350 m SCOTT® MAX tekercses kéztörlők és 
a 25 cm-es vágóval ellátott AQUARIUS* tekercses 
kéztörlő-adagolók úgy lettek kialakítva, hogy 
segítsenek csökkenteni a mosdókkal kapcsolatos 
reklamációkat, javítsák a bérlők elégedettségét, 
továbbá növeljék takarítási műveleteik hatékonyságát.

A kéztörlő új dombornyomású mintájában 
a SCOTT® márka logója is benne van, ami  
azonnal jó minőségről árulkodik.
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1 A Redshift Research Agency, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent, TN9 1RA, által 2014-ben lefolytatott Hall Test kutatás eredményei
2 Nem dombornyomású SCOTT® termékkel összehasonlítva.

1400 lap/tekercs.
A SCOTT® MAX tekercses kéztörlők 
350 méter hosszúak és 25 cm-
enként kerülnek levágásra az 
AQUARIUS* tekercses kéztörlő-
adagolók használata esetén, ami 
több lapot és több száraz kezet 
biztosít, mint a piacon bármelyik 
más manuális tekercses kéztörlő 
rendszer1.

•  Kevesebb termékkifogyás =
megnövelt bérlői elégedettség

•  Kevesebb utántöltési esemény
és reaktív mosdólátogatás = jobb
időkihasználás

•  Kevesebb tárolás és szállítás = jobb
helykihasználás

Termékminőség
az AIRFLEX* és 
a tömörítési 
technológiák révén.

•  Az AIRFLEX* technológiával
gyártott törülközők a hagyományos
papírtörülközőknél gyorsabban
felszívják a vizet = hatékonyabb
a kéztörlés és megnövelt bérlői
elégedettség

•  Az AIRFLEX* technológiával gyártott
törülközők vizesen is erősek =
könnyebben adagolhatók és
nem szakadnak el a felhasználók
kezében

•  Az AIRFLEX* technológiával gyártott
törülközőknek puha textíliaszerű
érzete és kinézete van = megnövelt
bérlői elégedettség

GIO Design 
díjnyertes rendszer
Esztétika, funkcionalitás és 
higiénikus kialakítás.

•  A SCOTT® márka logóját viselő új
dombornyomású mintát a felhasználók
a tapasztalatok szerint kétszer annyira
szeretik amiatt, hogy felismerik a
törülköző jó minőségét, és élvezik a
kézszárítást2.

•  A karcsú AQUARIUS* kialakítást az egy
törlőmozdulatos tisztítás, a porcsapdák
hiánya és a gyorsabb tisztítási
időtartamok jellemzik

•  A rendszert kétszer olyan könnyű
használni, mint néhány más rivális
rendszert1

•  A nagyszerű egylapos adagoló
teljesítménye 2,5-szer kevesebbszer hagy
cserben, mint más tesztelt tekercses
kéztörlő rendszerek1 = jobb imázs

Termékjellemzők

Tegye láthatóvá a hatékonyság értékét

Termék Kód Ládamennyiség

AQUARIUS* tekercses kéztörlő-adagoló, fehér 6989 1 x  (43,80 cm (H) x 33,80 cm (Sz) x 25,30 cm (Mé))

AQUARIUS* tekercses kéztörlő-adagoló, fekete 7193 1 x  (43,80 cm (H) x 33,80 cm (Sz) x 25,30 cm (Mé))

SCOTT® MAX fehér tekercses kéztörlő, 350 m 6691 6 x (350 m (H) x 198 mm (Sz))

SCOTT® MAX kék tekercses kéztörlő, 350 m 6692 6 x (350 m (H) x 198 mm (Sz))


