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"Από την χαρτοθήκη υγείας φύλλου φύλλου 
(Trava), το χαρτί υγείας βγαίνει εύκολα από 

το κέντρο της συσκευής σε συγκεκριμένο 
μέγεθος κατά ένα φύλλο την κάθε φορά."

στην κατανάλωση
χαρτιού υγείας *

Πλεονεκτήματα

Υγιεινή (αγγίζω μόνο
το δικό μου φύλλο)

Οικονομία (40% μείωση
κατανάλωσης) *

Ευκολία στην χρήση
(το χαρτί κόβετε μόνο του
με το τράβηγμα)

Επάρκεια (900 φύλλα
ανά ρολό)

Μοντέρνα εμφάνιση
και εικόνα στο WC

Αξιόπιστη και ανθεκτική
κατασκευή με κλειδί

Ελεγχόμενη κατανάλωση
(ένα φύλλο την φορά)

Μείωση απορριμμάτων
(μικρά κομμάτια χαρτιού) 

* σε σύγκριση με το παραδοσιακό ρολό υγείας που βγαίνει από κάτω

40%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

μεγάλη
αυτονομία

σε κάθε
ρολό

900
ΦΥΛΛΑ

Ιδανική για:

• Βιομηχανίες

• Εμπορικά Κέντρα

• Νοσοκομεία

• Θέατρα

• Κέντρα Διασκέδασης

• Γήπεδα

• Γυμναστήρια

• Σχολεία

• Εστιατόρια

• Καφετέριες

• Αεροδρόμια

• Δημόσιες υπηρεσίες

κλπ

Ιδανική για:

• Βιομηχανίες

• Εμπορικά Κέντρα

• Νοσοκομεία

• Θέατρα

• Κέντρα Διασκέδασης

• Γήπεδα

• Γυμναστήρια

• Σχολεία

• Εστιατόρια

• Καφετέριες

• Αεροδρόμια

• Δημόσιες υπηρεσίες

κλπ



www.glasscleaning.gr | email:marketing@glasscleaning.gr

Χαρτοθήκη Χαρτιού Υγείας φύλλου φύλλου (Trava)

GCNews
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕΤα Πάντα για την Καθαριότητα και την Υγιεινή

Αρ. Τεύχους 3       1/1/2012ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ • ΤΗΛ. 23920 91.252 /  • ΤΗΛ. 210 55.96.009 /  • ΤΗΛ. 2410 550.644

Χαρτί υγείας WC Extra Trava 800 γρ.Χαρτοθήκη WC ρολού TRAVA
Εξαιρετικό χαρτί από 100 % πρωτογενή χαρτόμαζα, 
δίφυλλο, γκοφρέ, απαλό και απορροφητικό με 
διάτρηση. Το χαρτί βγαίνει εύκολα από το κέντρο 
του ρολού και κόβεται από την θήκη σε σταθερή και 
μεγάλη διάσταση (περφορέ 20cm), εξασφαλίζοντας 
τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση. Πάρα πολύ 
οικονομικό στη χρήση του. Τοποθετείται σε ειδική 
θήκη χαρτιού υγείας εσωτερικού ξετυλίγματος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5-30-075 180 m. 900 ±3 12 Χ 800gr

Εύχρηστη, εμφανίσιμη και μοντέρνα χαρτοθήκη 
χαρτιού υγείας 800 γρ. όπου  το χαρτί βγαίνει από το 
κέντρο της συσκευής ένα φύλλο τη φορά. Έχει πολύ 
μεγάλη χωρητικότητα σε χαρτί αφού το ρολό είναι 
εσωτερικού ξετυλιγματος και δεν περιέχει μαδρέν. 
Επίσης η κατανάλωσή του είναι ελεγχόμενη, καθώς το 
χαρτί κόβεται μόνο του σε προκαθορισμένη διάσταση 
δινοντάς του μεγάλο χρόνος αυτονομίας μέχρι τον 
ανεφοδιασμό. Διαθέτει κλειδαριά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

4-34-054 Διάφανη 27x17x27

στην κατανάλωση
χαρτιού υγείας *

* σε σύγκριση με το παραδοσιακό ρολό υγείας που βγαίνει από κάτω

40%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.Nα ελαχιστοποιούμε το κόστος χρήσης χαρτιού, πεaριο-
ρίζοντας την κατανάλωση και τα απορρίμματα, εξασφαλίζο-
ντας πάνω από 40% οικονομία. 

2. Nα μεγιστοποιήσουμε τα επίπεδα της υγιεινής στις 
τουαλέτες, αγγίζοντας ένα μόνο κομμάτι χαρτί, αυτό που θα 
χρησιμοποιήσουμε και όχι όλο το ρολό που εύκολα ξετυλίγε-
ται, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης. 

3. Η μεγάλη χωρητικότητα (900 φύλλα) διασφαλίζει την 

συνεχή και αδιάκοπη ύπαρξη χαρτιού υγείας στις τουαλέτες, 

έτσι ώστε η αυξάνεται κατά πολύ η παρεχόμενη υγιεινή, 
άνεση και φροντίδα.

4. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα ρολά υγείας, που 

τελειώνουν συχνά και «εξαφανίζονται», το ρολό υγείας 
φύλλου φύλλου (Trava) διαρκεί περισσότερο, ενώ 
αποτρέπει την κλοπή. Η κατανάλωση του χαρτιού είναι 
ελεγχόμενη καθώς αυτό κόβεται μόνο του σε προκαθορι-
σμένη διάσταση. Έτσι εξασφαλίζεται μεγάλος χρόνος 
αυτονομίας χαρτιού και παρεχόμενης υγιεινής έως τον 
επόμενο ανεφοδιασμό της. Διαθέτει κλειδαριά.

Έτσι πετυχαίνουμε: 


