
TOILETPAPIER

Gecontroleerde afgifte 

door remmechanisme

Continu systeem met twee toiletrollen

Opvang van lege koker in de automaat 

voorkomt afval op de grond

Horizontale 
toiletrolautomaat

Met een gezamenlijke capaciteit van 200 
tot 300 meter vullen de rollen de automaat, 
zodat er voor elke bezoeker altijd voldoende 
toiletpapier beschikbaar is. De houder is snel 
en eenvoudig bij te vullen, zodra de eerste 
rol verbruikt is. Vendor biedt de horizontale 
toiletrolautomaat aan in combinatie met onze 
excellente service. Onze dienstverleners vullen 
de voorraad toiletrollen aan tot in uw magazijn 
of voorraadkast, zodat u er geen omkijken naar 
heeft.

• Capaciteit 200 tot 300 meter
• Rollen zonder inserts
• Geperforeerd toiletpapier 
• Wateroplosbaar papier
• Gemakkelijk in onderhoud
• Robuust
• Afsluitbaar met slot
• Tussentijds (bij)vulbaar
• 100% recyclebare kunststof
• In combinatie met het Vendor service concept
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Stel in 2 stappen uw Horizontale toiletrolautomaat samen

Specials: uw toiletpapierautomaat als verlengstuk voor uw 
(marketing)communicatiestrategie

Kies uw model
Welk model spreekt u het meest 
aan? De horizontale toiletrolauto-
maat is verkrijgbaar in de modellen 
Vision, met tijdloze elegantie voor 
uw sanitaire ruimte, en Tradition, 
een robuust design met ruime 
keuze aan mogelijkheden voor de 
promotie van uw boodschap.

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

 Alpine Wit Metal

 Black Vision Colours

* Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden en voorwaarden. 
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Special
Uw toiletpapierautomaat in uw huisstijl, elk gewenst thema 
of uitgevoerd met uw logo? Alles is mogelijk: folie gedeeltelijk 
of rondom de gehele automaat.

Media**
Uw toiletpapierautomaat als medium voor promotie van 
uw boodschap? Flexibel en snelle wisseling van boodschap 
mogelijk.

** De Media uitvoering is enkel verkrijgbaar in een Traditon model.

TOILETPAPIER

N.V.T.

Vision

Tradition



Technische gegevens

Vendor B.V.
Persephonestraat 38
5047 TT Tilburg
T: 0800-0448
E: welkom@vendor.nl
www.vendor.nl

Vendor NV
Kapelanielaan 33
9140 Temse
T: 0800-125 25
E: welkom@vendor.be
www.vendor.be

   VISION TRADITION

Artikelnummer  201500 Alpine wit 1209 Alpine wit
   201500MET  Metal 1209MET Metal

   201500COL Colours 1209COL Colours

   201500BLC Black Vision 1210 Mediakap Wit

     2010MET Mediakap Metal

     2010COL Mediakap Colours

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

Materiaal  ABS-kunststof   ABS-kunststof

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

   onderkant automaat onderkant automaat

Afmeting  19,0 x 28,7 x 16,4 cm (hxbxd) 19,5 x 29,2 x 16,5 cm (hxbxd)

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

TOILETPAPIER

Artikelnummer  1251MZ 1252MZ 1253MZ 1255MZ 1252MZ 

      aimtohelp 

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

  comfort tissue

Samenstelling  100% virgin Mix virgin Mix virgin 100% recycled Mix virgin 

   & recycled & recycled  & recycled 

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

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

Verpakking per doos  24 rollen 24 rollen 24 rollen 24 rollen 24 rollen 

Certifi ceringen

Vullingen


