
TOILETPAPIER

Continu systeem met twee toiletrollen 

Grote capaciteit (tot 300 meter)

Vandalismebestendig

Verticale 
toiletrolautomaat
Verticale 
toiletrolautomaat

De verticale toiletrolautomaat is bij uitstek 
geschikt voor drukbezochte sanitaire ruimtes. 
Door de grote (gezamenlijke) capaciteit tot 
300 meter is er altijd voldoende toiletpapier 
beschikbaar. Het toiletpapier hangt los 
van de wand waardoor dit in gebruik 
zeer hygiënisch is. Het robuuste design 
en het aanwezige slot zorgen ervoor dat de 
automaat vandalismebestendig is. Vendor 
biedt de verticale toiletrolautomaat aan in 
combinatie met de excellente service van 
Vendor. Onze dienstverleners vullen de 
voorraad toiletrollen aan tot in uw magazijn of 
voorraadkast, zodat u er geen omkijken naar 
heeft.

• Capaciteit tot 300 meter
• Rollen met recyclebare inserts
• Minder verspilling door gecontroleerde afgifte
• Geperforeerd toiletpapier
• Wateroplosbaar papier
• Gemakkelijk in onderhoud
• Robuust
• Afsluitbaar
• Hygiënisch door afstand wand vs papier
• Tussentijds (bij)vulbaar
• In combinatie met de excellente service van

Vendor
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Stel in 2 stappen uw Verticale toiletrolautomaat samen

Kies uw model
Welk model spreekt u het meest 
aan? De verticale toiletrolauto-
maat is verkrijgbaar in de mo-
dellen Vision, met een fraaie 
vormgeving een aanwinst voor 
uw sanitaire ruimte, en Tradition, 
voor een robuust design.

Kies uw kleur
Welke kleur geniet uw voorkeur? Beide 
modellen zijn op voorraad verkrijgbaar in 
Alpine Wit. Het Vision model is daarnaast 
ook op voorraad verkrijgbaar in Metal, Black 
Vision en de Colours uitvoeringen. Daarmee 
is de automaat in elke gewenste RAL kleur 
leverbaar*. 

 Alpine Wit Metal

 Black Vision Colours

* Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

TOILETPAPIER

Vision

Tradition
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 VISION TRADITION

Artikelnummer  201000Z Alpine white 1208 Alpine white

 201000MET  Metal 

 201000COL Colours 

 201000BLC Black Vision 

Kleur  Alpine white, Metal, Black Vision, Colours* Alpine white

Materiaal  ABS-kunststof  ABS-kunststof

Advies ophanghoogte  90 cm, gemeten vanaf vloer tot 90 cm, gemeten vanaf vloer tot

 onderkant automaat onderkant automaat

Afmeting  28,0 x 16,0 x 19,0 cm (hxbxd) 27,0 x 14,0 x 15,0 cm (hxbxd)

* Elke RAL kleur is mogelijk. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.

TOILETPAPIER

Artikelnummer  1251 1252 1253 1255

Materiaal 2-laags 2-laags tissue 1-laags crêpe 2-laags tissue

comfort tissue

Samenstelling  100% virgin Mix virgin Mix virgin 100% recycled 

& recycled & recycled 

Aantal meters per rol  100 meter 100 meter 150 meter 100 meter 

Aantal vellen per rol  714 vellen 714 vellen 1072 vellen 714 vellen 

Verpakking per doos 24 rollen (1251M)  

48 rollen (1251) 

24 rollen (1252M) 

48 rollen (1252) 

24 rollen (1253M) 

48 rollen (1253) 

24 rollen (1255M) 

48 rollen (1255) 

Certifi ceringen

Vullingen
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