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Индустриална хартия за почистване и диспенсъри 
 

 

Автосервизи 

Използва се за почистване на замърсявания от масла, разтворители, прах и 
др. Индустриалната хартия е изключително добре абсорбираща и устойчива 
на агресивни течности. Кърпите са здрави, дори и когато са в мокро 
състояние.  

 
 
 
 
 
Машиностроене и металообработване 

Може да реши много задачи свързани с почистването на машини и детайли. 
Не оставят следи от власинки по повърхностите. Това е икономически най-
ефективното решение. Хартията притежава дълготрайни качества, които 
отговарят на многобройни изисквания.  
 
 
 
 
 
 

Хранително-вкусова индустрия 

Хранителното производство е среда, където хигиената е от първостепенно 
значение. Индустриалната хартия спомага за оптимизиране на трудовия 
процес, намалява потреблението на почистващи препарати, с което се 
понижава вредното въздействие върху околната среда. Попиват бързо и 
ефективно.  Възможността да се използват кърпи от различен цвят намалява 
риска от кръстосано замърсяване, което спомага за поддържането на най-
високите стандарти на хигиена.  

 
 

 
Фармация и опаковъчна индустрии 

Във фармацевтичната и опаковъчната индустрии, постигането на добри 
хигиенни практики е много важно. Индустриалната хартия е най-доброто 
решение за тази цел. Тя гарантира почистване без остатъци от власинки. 
Материалът от който са изработени кърпите е устойчив на широк кръг от 
замърсявания от органичен и неорганичен произход. Успешно може да се 
включи в системите за валидиране на почистването на машини, съоръжения, 
лаборатории и др. 
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Ние препоръчваме:  

 

 
Приложение: Ценова листа 

Издаден: Февруари 2014г. 

 
 

 * метална 
  конструкция, 
  цвят син 

* максимална 
широчина на 
ролката -400мм 

       * бързо и лесно     
презареждане 

 
 
 

KATRIN Диспенсър за стена и маса 

 

 

 

* метална 
конструкция, цвят 
син 

* максимална 
широчина на 
ролката-400мм 

*бързо и лесно                  
презареждане 

 
KATRIN Диспенсър за под 

 
 
 
* метална 
конструкция,  
цвят син 
  
 * максимална 
широчина на  
ролката-400мм 
 
 * с държач за 
чувал 
 
 * с две колела 
 

 
 
 

BC00116 KATRIN Диспенсър за под 
с държач за чувал 

 

 

 
Индустриални кърпи - руло 
 

 
                                                                                                                  * с универсално приложение 
                                                                                                                * замества конци, марли и парцали 
                                                                                               * здравина и устойчивост на замърсители 
                                                                                                                  * цвят: бял, 2 пласта слепени 
                                                                                                                                    230м, 1000 кърпи 

 

                                                  BC00112 KATRIN бели слепени, 2 пласта 
  

     
     

                                                                                             * с универсално приложение 
                                                                                                      * замества конци, марли и парцали 

                                                                                 * цвят:   бял, 2 пласта 
                                                                              260м, 1040 кърпи 

 

 
                                                   BC00111 KATRIN бели, 2 пласта 

 

                                                                          
                                                                                             * за почистване на масла, разтворители  

                                                                                               и силни замърсявания в ХВП, фармация  
                                                                          и производство на опаковки                                            

                                                                            * цвят: син, 2 пласта слепени,  
                                                          190м, 500 кърпи 

 

 
                                                              BC00113 KATRIN сини слепени, 2 пласта 

 

 
                                    * отлични за индустриално почистване 

                                                                                         * с най-висок абсорбиращ капацитет 
                                                                *за почистване на най-упоритите замърсявания 

                                                                   * приложение във всички индустрии 
                                                                    * цвят: син, 3 пласта слепени, 

                                               190м, 500 кърпи 
                                                                                                                        

                                                        BC00114 KATRIN сини слепени, 3 пласта 
 


