
DÁVKOVAČE A ZÁSOBNÍKY



O nás
Společnost Cormen byla založena v roce1994 a produkuje výrobky 
vlastních značek ISOLDA, ISOFA, KRYSTAL, CLEAMEN, CRONVEL a TONGO. 
Ty se dodávají především na profesionální trh po celé Evropě. Poctivým 
vývojem a neustálým zlepšováním služeb patří na špici mezi českými 
výrobními firmami ve svém oboru. Například Isolda je nejprodávanější 
český krém na průmyslovém trhu ochranných pracovních prostředků. 
Společnost Cormen dodržuje zásady správné výrobní praxe a šetrného 
hospodaření, proto má zavedené ISO 9001 a ISO 14001.

Vlastní 
vývoj
Stálým zlepšováním 
a testováním našich 
výrobků ve vlastních 
laboratořích vyvíjíme 
nové receptury. 
Výsledky se snažíme 
ihned aplikovat do 
výrobních postupů 
a do složení všech 
produktů, které 
vyrábíme.

www.cormen.cz

Objednávejte
Našim zákazníkům věnujeme největší 
pozornost. Své objednávky můžete 
zasílat formou, která 
vám nejvíce vyhovuje.

Tel.: +420 565 400 303
objednavky@cormen.cz
www.cormen.cz

Balicí centrum
Pro zrychlení dodávek konečným 
spotřebitelům i distributorům 
jsme spustili 
novou 
logistickou 
službu. 

Vlastní doprava
Každý den zajišťujeme dodávky našich 
výrobků přímo k zákazníkovi.

Všechny naše 
produkty 
splňují přísné 
parametry  
a smějí používat 
prestižní 
označení 
Český výrobek.

Snadný úklid
Úklid s našimi produkty pro vás bude hrou. 
Snažíme se, aby každý výrobek z našeho port-
folia byl co nejvíce účinný, ale při tom šetrný  
k čistěným povrchům  
a splňoval nejpřísnější  
měřítka současného  
trendu úklidu. Produkty  
jsou dodávány 
v praktických  
obalech, 
které  
respektují 
uživatelské  
pohodlí.
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Dávkovače a zásobníky

CN dávkovače 
mýdel

4 Výběr dávkovače
Výhody pěnových a tekutých mýdel, 
druhy dávkovačů.

5 Na tekutá mýdla a krémy

14

5

Vedle tradičních kanystrů nyní nově nabízíme naše čističe a mýdla v sáčcích. Jedná se  
o 5 l balení, které obsahuje pouze 1,25 l silného koncentrátu. Před použitím si sáček 
doplníte pitnou vodou a získáte tak 5 l standardního produktu. Celou řadu jsme 
nazvali „mixBAG“. Jedním z těchto výrobků je mýdlo Isolda black cherry. Používat 
mýdlo v sáčcích mixBAG je levnější a pohodlnější. Jedná se o nejlehčí 5 l balení na 
trhu, které váží pouhých 1,3 kg. Hlavní úspory jsou v manipulaci a logistice. Stačí 
vám menší skladovací prostory. K přepravě můžete používat menší dopravní 
prostředky. Sáčky mixBAG jsou plně recyklovatelné, proto po spotřebování 
zůstává méně odpadního materiálu. S vlastními 
sáčky se snadněji manipuluje. Doplňování 
dávkovačů mýdlem z mixBAGu je rychlejší  
a snadnější. Všechny tyto úspory se 
odráží i v ceně produktů, která je  
o více než 10 % nižší než u kanystrů. 

Se sáčky mixBAG 
se pracuje velmi 
jednoduše.

PŘIDEJ VODU A POUŽÍVEJ
Říká se, že čas jsou peníze. Platí to i pro logistiku, odpadové hospodářství a skladovací prostory. 
Proto jsme vyvinuli produkty, které zabírají méně místa, než kolik je jejich využitelný objem.

Isolda
black cherry: www.cormen.cz

6 Na pěnová mýdla

7 Click&Go! a Medispender

CN dávkovače 
suspenzí

8 Suspenze pro každého
Představení suspenzí a dávkovačů.

9 Davkování suspenzí

CN zásobníky 
papírových 

ručníků  
a WC papírů

10 Zásobníky efektivně
Možnoti při výběru zásobníku.

12 Zásobníky ručníků

13 Zásobníky WC papírů

Design na 
přání

14 Barvy podle RAL
Dávkovače a zásobníky na přání  
v barevných odstínech dle RAL.

Náhradní díly 15
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Pravidelné mytí rukou je nezbytnou 
součástí moderního života a běžných 
hygienických návyků. Dnes už mýdla 
nevisí v síťce na kohoutku, ale použí-
vají se dávkovače a zásobníky.
Umístěním vhodného dávkovače na stě-
nu je zajištěno, že sanitární keramika 
není zatěžována nádobami s čisticím 
prostředkem, lze ji proto snadno udržo-
vat čistou. Pro běžné použití na toale-
tách a v obytných prostorách si může 
zákazník zvolit tradiční tekuté mýdlo 
nebo mýdlo pěnové. Pro provozy s vyso-
kými nároky na čištění, jako je potravi-
nářství a zdravotnictví, jsou k dispozici 
tekutá i pěnová mýdla s antibakteriální-
mi přísadami. K dávkování těchto pro-
středků Vám nabízíme ucelenou řadu 
dávkovačů v jednotném designu pro 
mýdlo i pěnu.

Velikost dávkovačů
Před nákupem a instalací zařízení 
koupelen a umýváren je nutné sta-
novit jejich četnost používání. K pra-
videlným uživatelům, jako jsou za-
městnanci firmy, úřadu, či žáci školy,  
je zapotřebí kalkulovat i s návštěvníky 
dané instituce. CN dávkovače na teku-
té mýdlo i pěnové mýdlo se dodávají 
ve dvou velikostech 0,5 l a 1 l. Větší 
provedení jsou vhodná pro frekven-
tovaná místa. Například dávkovač na  
1 l pěny obsahuje až 2000 dávek, což 

je objem vhodný pro použití na ve-
řejných toaletách. K tomu napomáhá  
i jeho kompaktní tvar a uzamčení. 
Menší provedení 0,5 l najde uplatnění  
v provozech s menší návštěvností, jako 
jsou firemní toalety, kuchyňské kouty 

nebo i domácnosti. Dávkovače na teku-
té mýdlo se dají použít i na dávkování 
mycích prostředků na nádobí, nebo  
z nich lze dávkovat i speciální provedení 
krémů na ruce dodávaných v kanystru.

Dávkovače pro suspenze  

a pasty
Pro průmyslové dílny a šatny v prosto-
rách s větším znečištěním je k dispozici 
řada mýdlových 
suspenzí nebo 
mycích past s 
abrazivy usnad-
ňujících mytí 
rukou. Pro dáv-
kování těchto 
produktů se po-
užívají speciální 
dávkovače Wopa 
s obsahem nádrže 2,5 l. Lze je plnit vše-
mi typy prostředků, speciálně jsou však 
určené pro abrazivní, gelové a obecně 
husté koncentráty. Je nutné dodržovat 
správný výběr, protože klasické dáv-
kovače na mýdlo se těmito abrazivními 
prostředky poškodí.

Praktický držák
Pro firmy a organizace s menším počtem 
zaměstnanců a návštěvníků jsou k dis-
pozici držáky na dávkovací láhve Clic-
k&Go!. Z nich lze 
dávkovat jak teku-
tá mýdla, sprcho-
vé gely, šampóny,  
tak i zmiňova-
né mycí suspen-
ze s abrazivem.  
Ze speciální láhve  
o obsahu 500 ml lze 
jednoduchým způ-
sobem dávkovat jakékoliv množství. Dr-
žák Click&Go! je vhodný jak do koupelen 
a sprchových koutů, tak i k dílenským 
umyvadlům. Držáky jsou velmi oblíbe-
né pro svoji jednoduchost a spolehli-
vost. Dodávají se v šedém nebo černém 
provedení a pro náročnější uživatele 
(např. hotely) také stříbrné a zlaté, vždy  
v matném i lesklém provedení. 

Speciální dávkovače 
Pro specializované provozy jako jsou or-
dinace a lékárny, nebo všude tam, kde 
je nutné dodržovat 
přísná hygienická 
opatření, dodává-
me dávkovače s lo-
ketním ovládáním. 
Vkládají se do nich 
originální náplně  
o obsahu 500 ml. 
Sortiment pro tento 
typ dávkovačů ob-
sahuje mýdla, dez-
infekce, krémy apod. 
Tyto dávkovače mají možnost nastavit ob-
jem dávky. Tímto způsobem lze podstatně 
šetřit náklady na provoz a hygienu.

Barevné provedení
Standardní barevné provedení dávkova-
čů je bílá a metalická barva, u zásobníků 
papírových ručníků je navíc transparentní 
modrá varianta. 

Nově je možné zásobníky a dávkova-
če CN, na přání zákazníka, dodávat ve 
více než 200 barevných odstínech nebo  
v originálním designu, který vkusně dopl-
ní interiér jakékoliv koupelny, umývárny,  
či sprchového koutu.

VÝBĚR DÁVKOVAČE

RAL 1018

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1016

RAL 2004

RAL 2008

RAL 1023

RAL 1023

RAL 3000

RAL 3002

RAL 1023

RAL 1023

RAL 3014

RAL 3015

RAL 1023

RAL 1023

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020

RAL 1023

RAL 4001

RAL 4003

RAL 4005

RAL 1023

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5007

RAL 1023

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5013

RAL 1023

RA
L 5015RA

L 5019RA
L 5024RA

L 1023

RA
L 6000

RA
L 6002

RA
L 6004

RA
L 1023

RAL 6005

RAL 6010

RAL 6011

RAL 1023

RAL 1023

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

Barvy na přání

dle   RAL
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CN DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA 1000 ml

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání  
je 1000 ml. Jedna dávka obsahuje cca 1 ml, dávkovač pojme 1000 dávek 
mýdla. Je vyroben z bílého ABS plastu se šedivým tlačítkem v kompaktním 
provedení. Lze montovat na vruty i samolepky. 

 pouze pro tekutá mýdla a krémy

1 l ZKMDV010099
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CN DÁVKOVAČ  
TEKUTÉHO MÝDLA 500 ml

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo s obsahem zásobníku na 
dolévání 500 ml. Jedna dávka obsahuje cca 1 ml, dávkovač 
pojme 500 dávek mýdla. Je vyroben z bílého ABS plastu 
s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení. Lze montovat  
na vruty i samolepky.

 pouze pro tekutá mýdla a krémy

500 ml bílý ZKMDV005099

500 ml metallic ZKMDV005098

Tekutá mýdla do dávkovačů:
www.cormen.cz

WOPA DÁVKOVAČ SUSPENZÍ 2,5 L  

Kompaktní nástěnný dávkovač s elegantním designem pro dávkování 
suspenzí Isofa, tekutého mýdla, nebo krémů na ruce. Dávkovač je vhodný 
do průmyslových i do veřejných prostor. Je vybaven samostatnou nádrží 
na dolévání o obsahu 2,5 litru což je cca 1700 – 2000 dávek. Jedna dávka 
je cca 1,3 ml. Je vyroben z bílého plastu s průhledným krytem, na zeď se 
upevňuje pomocí 4 vrutů. 

2,5 l ZPDAM025099

33
6 

m
m

120 mm

170 mm

 pro tekuté suspenze, tekutá mýdla i krémy
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CN DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA 1000 ml

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání  
je 1000 ml. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml mýdla, dávkovač pojme  
cca 2000 dávek mýdla. Vyroben je z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem. 
Lze montovat na vruty i samolepky.

 pouze pro pěnová mýdla

1 l ZKZDV010098
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CN DÁVKOVAČ  
PĚNOVÉHO MÝDLA LOKETNÍ 500 ml

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání  
je 500 ml. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml mýdla, dávkovač pojme  
cca 1000 dávek mýdla. Vyroben je z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem 
pro ovládání loktem. Je vhodný do zdravotnického a potravinářského 
prostředí. Lze montovat na vruty i samolepky.

 pouze pro pěnová mýdla

500 ml ZKZDV000198

17
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135 mm

105 mm

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku 
na dolévání je 500 ml. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml mýdla, 
dávkovač pojme cca 1000 dávek mýdla. Vyroben je z bílého ABS 
plastu s šedivým tlačítkem. Lze montovat na vruty i samolepky.

 pouze pro pěnová mýdla

500 ml bílý ZKZDV005099

500 ml metallic ZKZDV000197

CN DÁVKOVAČ 
PĚNOVÉHO MÝDLA 500 ml

Pěnová mýdla do dávkovačů:
www.cormen.cz
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NOVINKA

CLICK & GO! držák na láhev 500 ml

Jednoduchý výměnný systém „CLICK & GO!“ zaručuje nejvyšší standard v oblasti hygieny a bezpečnosti produktu. 
Umožňuje připevnění láhve s výrobky ISOLDA a ISOFA na stěnu. Je praktickým doplňkem do každé koupelny  
a je možné si zvolit z barevných variant. Velikost dávky je úměrná stlačení.

basic ZDDBA002099

černý ZDDBL002099

stříbrný matný ZDDSM002099

stříbrný lesklý ZDDSL002099

zlatý matný VDDMZ000199

zlatý lesklý VDDLZ000199

CN DÁVKOVAČ PÁKOVÝ 
500 ML MEDISPENDER

 Odolný dávkovač z bílého a šedého  
ABS plastu pro profesionální použití  
v potravinářství, veřejných prostorách nebo 
zdravotnictví. Je určen pro hygienické 
dávkování tekutých mýdel, krémů na ruce 
nebo gelových dezinfekcí na ruce. Robustní 
páka se snadno ovládá loktem. Dávkovač je 
možné velmi snadno nastavit na dávku  
od 0,5 do 1,5 ml podle potřeby provozu. 
Průhledné okno v přední části dávkovače 
umožňuje velmi snadnou orientaci  
v přípravcích vložených do dávkovače. Velký 
přehledný nápis na etiketách mýdel a krémů 
MEDISPENDER zaručuje správné použití 
přípravků uživatelem. 

VDLDR000199

Videonávod 
instalace držáku.

VIDEO

LOKETNÍ DÁVKOVAČ

Praktický doplněk k aplikačnímu 
systému CLICK & GO! Jednoduchá 
montáž a příznivá cena násobí 
výhody tohoto aplikátoru. Vhodné pro 
dávkování mýdel, dezinfekcí, krémů 
i mycích suspenzí.

ZAE02005099

29
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m
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85 mm 21
5 m

m
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SUSPENZE PRO KAŽDÉHO
Mytí silně zašpiněných rukou je velmi 
citlivé téma. Naše ruce jsou nejúčin-
nější a nejšikovnější nástroje, které 
máme k dispozici, a proto jim musíme 
věnovat tu nejlepší péči.
Pro mytí silných nečistot je prvořadým 
úkolem dobře se na ně nachystat. Sto-
procentní přípravou je použití preven-
tivního kosmetického produktu, tedy 
ochranného krému. Musí se však jednat 
o krém, který je k tomuto účelu speciál-
ně vyrobený, a který naše ruce ochrání 
proti pronikání agresivních látek a ne-
čistot hluboko do pokožky. Jedná se  
o tekuté rukavice. Systém je jednoduchý, 
krém naneste do všech záhybů na ru-
kou, mezi prsty i kolem nehtů a nechej-
te jej zaschnout. Tím se uzavřou póry  
v pokožce a nečistoty zůstanou jen na po-
vrchu. Druhou výhodou je, že při násled-
ném mytí rukou nemusíte používat nijak  
agresivní čisticí prostředky, nebo dokon-
ce rozpouštědla, abyste nečistoty smyli.  
Tím jste podstatným způsobem ochránili 
pokožku svých rukou.

MYCÍ PROSTŘEDKY  

PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE
Moderní čisticí a mycí prostředky na ruce 
počítají se všemi případy, ať už si ruce 
tekutými rukavicemi ošetřujete, či niko-
liv. Tyto přípravky jsou dokonce vyvinuté 
tak, aby odstraňovaly právě ty nečistoty, 
kterými si ruce ušpiníte. Jsou totiž zamě-
řené oborově. Co to znamená? Jedná se  
o vytipované nečistoty v jednotlivých profe-

sích a použití správných aktivních látek,  
aby v co možná nejmenším množství 
efektivně tyto nečistoty odstrani-
ly. Například zedník, či montér 
na stavbě se ušpiní od rzi, tuků, 
maziv, cementových produk-
tů, sazí a podobně. Proto mají 
mycí prostředky ISOFA PRO  
a 100PRO ve svém složení 
právě jen takové aktivní látky, 
které tyto nečistoty odstraňují. 
Automechanik a dělník v to-
várně se zašpiní jinými nečis-
totami, proto jsou pro něj nej-
účinnější mycí gel a suspenze 
ISOFA CLAS a 200CLAS. Tyto 
spolehlivě odstraňují nečis-
toty, jakými jsou šmír, olej, 
nečistoty z brzdových obložení  
a naftových čerpadel, ale i asfalt, 
saze a pryž. Nejodolnější nečis-
toty potřebují nutně mycí a čisticí 
prostředky s nejúčinnějšími aktiv-
ními látkami. Není snadné odstranit  
z rukou barvy, tmely a lepidla. Takové 
nečistoty dokáže důkladně odstraňovat 
jen málo prostředků. Spolehlivě to doká-
že mycí gel ISOFA MAX a mycí suspenze  
ISOFA 300MAX.
Všechny mycí a čisticí prostředky na ruce 
musí být pracovníkům dobře dostupné, 
musí mít vynikající účinnost a musí být 
při mytí pro člověka příjemné. Po umy-
tí je pokožka vláčná a není podrážděná. 
Dlouhodobé používání mycích prostředků 
na ruce nesmí mít vliv na zdraví člověka. 
Mycí pasty, gely a suspenze ISOFA splňují 
nejpřísnější kritéria a jsou vyráběny, stej-
ně jako kosmetické výrobky, v přísnějším 
hygienickém režimu. Samozřejmostí jsou 
vydaná Hodnocení bezpečnosti pro kos-
metické produkty.

DÁVKOVAČE SUSPENZÍ
Pohodlné dávkování mycích prostředků je 
základem správného hospodaření firmy 
a důkladné péče o zdraví zaměstnanců. 
Nejvýhodnější variantou jsou tekuté mycí 
suspenze a gely. Jejich přesné dávkování 
dokáže podniku ušetřit nemalé finanč-
ní prostředky. Vyberte si z naší nabídky 
dávkovače a zásobníky, které vám nejlé-

pe vyhovují. Velkým přínosem za nízkou 
cenu je používání velkých dávkovacích 
pump, které se jen přemontují do nové-
ho balení mycí suspenze a celé se umístí 
do praktického držáku na zeď hned ve-
dle umyvadla. Sofistikovanější vzhled  
a obsluhu nabízí systém CLICK&GO! Jed-
ná se o praktický držák na zeď, do které-
ho umístíte celou láhev s mycí suspenzí 
jako patronu. Po spotřebování ji jedno-
duše a rychle vyměníte. Pokud berete 
hygienu rukou svých pracovníků opravdu 
vážně, umístěte k umyvadlu těchto dr-
žáků hned několik vedle sebe. V prvním 
můžete mít preventivní krém pro použití 
před započetím práce, v dalších držácích 
pak různé mycí suspenze a nakonec do 
posledního držáku umístíte regenerační 
krém na ruce. Takovéto mycí centrum už 
ocení všichni, kteří jej mohou využívat.  
A nezapomeňte, že jen zdravý pracovník 
dokáže odvádět kvalitní práci. 

8



DÁ
VK

OV
AČ

E 
A 

ZÁ
SO

BN
ÍK

Y

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA DÓZU  
pro suspenze 3,5 – 4,2 kg

Usnadňuje dávkování, zámek zajišťuje bezpečí produktu.

Praktický pomocník pro uchycení dózy s mycími suspenzemi 3,5 – 4,2 kg na 
stěnu. V kombinaci s dávkovací pumpou dostanete komplet pro profesionální 
dávkování mycích suspenzí.

bez zámku ZPNDD000199

se zámkem ZPNDD000198

DÁVKOVACÍ PUMPA SUSPENZÍ pro dózy 3,5 – 4,2 kg

Jedna dávka je podle velikosti stlačení 0,5 – 6 ml.

Praktická velkoobjemová dávkovací pumpa určená speciálně 
pro dávkování mycích suspenzí a abrazivních čističů. Spolehlivě 
dávkuje mycí pasty bez následného zanášení. 
Pumpa napomáhá k udržování čistoty 
na pracovišti.

600 g VPDPS000199 Videonávod  
snadná výměna pumpy. 

VIDEO

WOPA DÁVKOVAČ SUSPENZÍ 2,5 L  

Pro suspenze Isofa, tekutá mýdla i krémy.

Kompaktní nástěnný dávkovač s elegantním designem pro dávkování 
suspenzí Isofa, tekutého mýdla, nebo krémů na ruce. Dávkovač je vhodný 
do průmyslových i do veřejných prostor. Je vybaven samostatnou nádrží 
na dolévání o obsahu 2,5 litru což je cca 1700 – 2000 dávek. Jedna dávka 
je cca 1,3 ml. Je vyroben z bílého plastu s průhledným krytem, na zeď se 
upevňuje pomocí 4 vrutů. 

2,5 l ZPDAM025099

33
6 

m
m

120 mm

170 mm

AKCE
Při nákupu celého balení některého z výrobků Isofa 100PRO 4,2 kg, 

Isofa 200CLAS 3,5 kg, Isofa 300MAX 3,5 kg a dávkovací pumpy 
můžete zakoupit nástěnný držák na dózu za 1 Kč / 0,04 €.

Suspenze, pasty a gely Isofa:
www.cormen.cz
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Zásobníky na papírové ručníky jsou 
neodmyslitelnou součástí vybavení 
všech sociálních zařízení, kuchyní, or-
dinací a technických (industriálních) 
prostor, kde je třeba mít pohotově  
a na správném místě k dispozici vhod-
ný ručník na otření rukou.
Volba vhodného zásobníku je proto dů-
ležitá nejen pro spolehlivou funkci, ale 
podmiňuje i ekonomiku provozu, která je 
neméně důležitá.

SKLÁDANÉ RUČNÍKY
Na sociálních zařízeních se nejčastě-
ji setkáváme se zásobníky na skládané 
ručníky, které jsou nenáročné na obslu-
hu, snadno se doplňují a díky vhodnému 
skládání postupně při odběru uvolňují je-
den ručník za druhým. Tyto zásobníky se 
obvykle nabízí ve dvou velikostech:
Menší CN Zásobník ručníků Z200 se po-
užívá do luxusních, nebo stísněných pro-
stor, aby nerušil 
svým vzhledem, 
nebo aby se do 
uvedeného pro-
storu vešel. Toto 
provedení je ur-
čeno pro menší 
kapacitu ručníků, obvykle 100 – 200 ks, 
má hloubku menší jak 10 cm, takže aby 
měl ručník požadovanou velikost alespoň 
23 – 25 cm se používá pro ručníky se 
skladem „Z“ nebo dvojitým „Z“ interfold. 
Tyto ručníky se zpravidla dodávají ve vyš-
ší kvalitě a menší šířce 18 – 22 cm.
Větší provedení zásobníku CN Zásobník 
ručníků ZZ je nejrozšířenější a používá se 

především tam, 
kde vyžaduje-
me větší ka-
pacitu. Větší 
hloubka zásob-
níku umožňuje 
používání širo-

kého sortimentu ručníků se skladem „V“ 
někdy také označovaného „ZZ“. 
Rozměry těchto ručníků bývají zpravidla 
25 – 22 x 23 cm a jsou nejčastěji dodáva-
ným sortimentem v širokém kvalitativním 
spektru. Tyto zásobníky jsou konstruová-

ny pro jmenovitý obsah 400 ks, zpravidla 
je ale lze využívat pouze do kapacity okolo 
250 kusů. Důvodem je, že kvalitní pevné 
ručníky se při maximálním naplnění těž-
ko vytahují. Slabší a lehké ručníky, často 
postrádají dostatečnou pevnost, takže 
se dole trhají a uživatelé často odebírají 
i několik ručníků najednou, což je neeko-
nomické a eliminuje se tak hlavní výhoda 
skládaných ručníků tj. výdej jednotlivých 
listů, aby se zabránilo plýtvání.

RUČNÍKY V ROLI  

SE STŘEDOVÝM ODVÍJENÍM
Je-li třeba větší kapacita, jsou k dispo-
zici zásobníky na ručníky v roli. Ručníky 
v roli mají výhodu menší výrobní ceny,  
a tudíž jsou ekonomičtější, když se správ-
ně využívají. 
Nejčastěji se používají zásobníky se 
středovým odvíjením pro role o průměru  
12 – 20 cm a výšce 20 cm. Na roli o prů-
měru 20 cm se dá navinout 75 – 150 m 
materiálu, což podle síly a kvality před-
stavuje cca 300 – 700 ručníků. Role jsou 
zpravidla navinuty na dutince o průmě-
ru 60 mm, která se spirálovitě vytrhne,  
a ručníky se odebírají ze středu role smě-
rem dolů. Zde rozlišujeme dvě provedení 
zásobníků:
První provedení CN Zásobník ručníků  
v roli je vybaveno gumovým brzdičem  
s výřezem.  Na spodku zásobníku se na-
chází ozubený trhací vývod, o který se po 
vytažení potřebné 
délky ručník oddě-
lí. Výhodou tohoto 
zásobníku je, že 
se dá použít pro 
širokou škálu stře-
dem odvíjených rolí 
bez omezení jejich 
gramáže, pevnosti 
a bez potřeby perforace. Určitou nevý-
hodou je, že uživatel si vytáhne ručník 
tak dlouhý jak chce, nebo jak se povede.  
A řešíme opět nežádoucí nadměrnou 
spotřebu. Proto se tyto zásobníky po-
užívají především v industriální oblasti,  
v kuchyních a ordinacích, kde uživatel ví,  

jak dlouhý ručník potřebuje, a je motivo-
ván neplýtvat ručníky jinou formou.
V oblastech veřejných služeb WC, na 
benzínkách apod., kde tyto motivační 
nástroje nelze použít, je vhodné používat 
druhé provedení: CN zásobník ručníků  
v roli s perforací. V těchto zásobnících je 

na spodní straně 
zúžený otvor tzv. 
„průvlak“ kterým 
prochází ručník  
s definovaným od-
porem. Po vytaže-
ní určité délky da-
nou perforační linií 

se prostě odtrhne. Uživatel si tak vytáhne 
pouze jeden ručník, který mu zůstane  
v ruce a pro další musí pohyb opakovat. 
To že se ručník odtrhne až v určité vzdále-
nosti od průvlaku a ne v něm, je způsobe-
no vnitřním třením a zpevněním ručníku 
při průchodu úzkým místem. Podmínkou 
je ale použití vhodných ručníků, které jsou 
vybaveny perforací a které mají správnou 
gramáž (sílu) a charakter materiálu odpo-
vídající velikosti průvlaku. Proto je třeba 
nakupovat pouze vyzkoušené a ověřené 
druhy papíru, pro daný zásobník, aby byla 
zajištěna jejich správná funkce, tj. aby 
se ručník oddělil 5-8cm za průvlakem  
a nabízel tak konec pro uchopení dalšímu  
uživateli. Další výhodou tohoto zásobníku 
je, že v odběrném místě není žádná ostrá 
trhací hrana, o kterou by se mohl laický 
uživatel poranit.

RUČNÍKY V ROLI  

ODVÍJENÉ PO OBVODU
Vůbec největší kapacitu představují ruč-
níky na roli, případně i průmyslové utěr-
ky, které se odvíjejí z obvodu. Pro tyto 
ručníky se používají CN zásobník ručníků  
s podavačem, 
který mechanic-
ky odměřuje na-
stavenou délku.
Role do těchto 
podavačů mají 
velmi tvrdý ná-
vin, takže do role  

ZÁSOBNÍKY EFEKTIVNĚ
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o průměru 20 cm a výšce 20 cm lze navi-
nout až 200 m ručníků dvouvrstvých nebo 
až 300 m ručníků v jednovrstvém úspor-
ném provedení. Tento návin při délce listu 
23 cm (2 zdvihy páky) představuje 870 až 
1300 ručníků. Role se navíjejí na malé du-
tinky o průměru cca 38 mm, za které jsou 
v zásobníku uchyceny a odvíjeny mecha-
nicky poháněnými válci.
Zásobníky se nejčastěji využívají v mís-
tech pohybu velkého počtu osob, jako 
jsou průmyslové podniky, supermarkety, 
kulturní a společenská zařízení. Vedle 
spolehlivé funkce nabízejí i střízlivý účelo-
vý design a tím, že zabraňují plýtvání také 
usnadňují údržbu prostor.

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Zásobníky CN se dodávají v barevném 
provedení bílá, průhledná modrá a metalic 
– což je povrch s lehkým matem v barvě 
světlého kovu. Metalic je u zásobníků ruč-
níků v roli dodáván pouze na objednávku. 

Všechny zásobníky jsou vybaveny jedno-
duchým plastovým zámkem.

TOALETNÍ PAPÍR
Nedílnou součástí vybavení toalet jsou zá-
sobníky na toaletní papír. Provedení jumbo 
s velkým návinem je, dnes již běžné nejen 
ve firmách, ale objevuje se i v kancelářích, 
na penzionech, hotelích i v domácnostech.
Důvodem je provedení zásobníku ve veli-
kosti Jumbo19, které je jen o málo větší 
než zásobníky na malé roličky – čili do-
káže být přiměřeně elegantní. Dalším 
důvodem je, že dnešní nabídka papíru  
v provedení Jumbo je dostatečně široká  
a kvalitní jako běžné malé role.

A dále již následují jenom výhody – niž-
ší cena, méně častá výměna, stabilní 
kvalita, méně zbytků, prázdných dutinek  
a starostí.
V prostorách s větším počtem osob, je 
samozřejmě výhodné použití zásobníku 
Jumbo 28, které pojme zhruba trojnásob-
ný objem papíru.
Zásobníky CN se dodávají v barevném 
provedení: bílá, průhledná modrá a me-
talic – což je povrch s lehkým matem  
v barvě světlého kovu.

Zásobníky CN jsou vybaveny jednodu-
chým zámkem na plastový klíč a vnitřní 
čep je opatřen vložkou, po jejímž vyjmutí 
lze v zásobníku zpracovat i malé role s du-
tinkou o malém průměru.
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ Z200

Nástěnný zásobník na papírové ručníky s úzkým 
skladem „Z“ nebo interfold v šířce do 240 mm 
s kapacitou až 200 ks. Vyroben je z bílého ABS 
plastu se světle šedou základnou. Prostorově je velice 
nenáročný a elegantní, patří k nejmenším zásobníkům 
na ručníky standardní šířky. Lze montovat na vruty 
i samolepky. 

bílý ZKZHP000199

metallic ZKZHP000191

modrý ZKZHP000198

22
5 

m
m

95 mm

275 mm

CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ ZZ

Nástěnný zásobník na papírové ručníky „ZZ“  
v rozměru 23 x 25 cm, případně univerzální i pro jiné 
rozměry a sklady. Vyroben je z bílého ABS plastu se 
světle šedou základnou. Má elegantní vzhled a při 
malých rozměrech je schopen pojmout až 400 ks 
ručníků. Lze montovat na vruty i samolepky.

bílý ZKZHP000197

metallic ZKZHP000190

modrý ZKZHP000196

28
0 

m
m

130 mm

270 mm

CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ  
S PODAVAČEM

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli  
o průměru 20 cm a délky 20 cm s dutinkou o průměru 
36 – 45 mm odvíjené. Je vhodný do provozů, kde je 
velká spotřeba. Kapacita zásobníku je podle použitého 
papíru až 1000 ks utěrek. Vyroben je z bílého plastu 
se světle šedou základnou. Lze montovat pouze  
na vruty.

bílý ZKZHP000178

modrý ZKZHP000177

34
0 

m
m

220 mm

280 mm
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ V ROLI

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli o průměru 20 cm 
a délky 20 cm odvíjené středem. Je praktický do provozů,  
kde je větší spotřeba papírových utěrek, jako jsou kuchyně 
a dílny. Vyroben je z bílého plastu se světle šedou základnou. 
Lze montovat pouze na vruty.

bílý ZKZHP000194

modrý ZKZHP000195

31
0 

m
m

210 mm
220 mm

CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ  
V ROLI s perforací

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli o průměru 20 cm 
a délky 20 cm odvíjené středem přes průvlak. Ten zabezpečuje 
dělení ručníku na jednotlivé útržky, pro správnou funkci musí 
mít role vhodnou gramáž i perforaci. Je vhodný do provozů 
s větší spotřebou papírových utěrek, kde pro snížení spotřeby 
je třeba zajistit jejich dělení na jednotlivé útržky. Vyroben je 
z bílého ABS plastu se světle šedou základnou. Lze montovat 
pouze na vruty.

bílý ZKZHP000179

modrý ZAG01M00099

31
0 

m
m

210 mm
220 mm

CN ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO 
PAPÍRU Jumbo 19 a Jumbo 28

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru max. 
20 cm (Jumbo 19), nebo max. 28 cm (Jumbo 28) a šířce  
10 cm. Vyroben je z plastu se světle šedou základnou.  
Lze montovat na vruty i samolepky.

Jumbo 19 bílý ZKZHP000192

Jumbo 19 metallic ZKZHP000188

Jumbo 19 modrý ZKZHP000193

Jumbo 28 bílý ZKZHP000187

Jumbo 28 metallic ZKZHP000185

Jumbo 28 modrý ZKZHP000186 
JUMBO 28

33
0 

m
m

130 mm
310 mm

JUMBO 19

26
0 

m
m

130 mm
240 mm
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Novinkou v našem sortimentu je na-
bídka barevného provedení dávkovačů 
a zásobníků v jednobarevném prove-
dení nebo grafických vzorech.
Tyto dávkovače dodáváme na zakázku. 
Jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí 
odlišit a mít vlastní originální provedení 
sanitárního vybavení. 
Vycházíme tím vstříc designérům a ar-
chitektům, kteří mohou volbou vhodného 
odstínu podle barevné škály RAL doplnit 
svůj návrh koupelny, umývárny, veřej-
ných toalet, aquacenter, hudebních klubů  

a ostatních moderních interiérů. Barevný 
návrh doplňků tak mohou velmi dobře při-
způsobit ke zvoleným obkladům, dlažbám 
a ostatnímu vybavení. V případě zájmu je 
možné zajistit na dávkovače umístění 
vlastního loga. Mýdlové dávkovače mo-
hou být vybaveny elegantním chromova-
ným tlačítkem.
Cena se stanovuje individuálně, podle  
počtu kusů od jednoho barevného prove-
dení. Pro zájemce máme připraveno více 
než 200 odstínů barev a více než 600 
typů grafických předloh. 

DESIGN NA PŘÁNÍ

RAL 1018

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1016

RAL 2004

RAL 2008

RAL 1023

RAL 1023

RAL 3000

RAL 3002

RAL 1023

RAL 1023

RAL 3014

RAL 3015

RAL 1023

RAL 1023

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020

RAL 1023

RAL 4001

RAL 4003

RAL 4005

RAL 1023

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5007

RAL 1023

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5013

RAL 1023

RA
L 5015RA

L 5019RA
L 5024RA

L 1023

RA
L 6000

RA
L 6002

RA
L 6004

RA
L 1023

RAL 6005

RAL 6010

RAL 6011

RAL 1023

RAL 1023

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

Barvy na přání

dle   RAL
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WOPA DÁVKOVAČ SUSPENZÍ 
– PUMPIČKA GUMOVÁ
Náhradní díl pro dávkovač 
suspenzí Wopa ZPDAM025099.

ZPDAM025096

WOPA DÁVKOVAČ SUSPENZÍ  
– NÁDRŽKA S OTVOREM  
S VÍČKEM
Náhradní díl pro dávkovač suspenzí 
Wopa ZPDAM025099.

ZPDAM025097

CN DÁVKOVAČE A ZÁSOBNÍKY 
–PEVNÝ KLÍČ K ZÁSOBNÍKŮM
Náhrada zámku a klíče k CN 
zásobníkům na papírové ručníky 
a k CN dávkovačům na tekutá  
i pěnová mýdla.

VAO01000199

CN DÁVKOVAČE PĚNOVÉHO  
MÝDLA – NÁHRADNÍ PUMPA 
Náhradní díl pro CN dávkovače pěnového 
mýdla: ZKZDV005099, ZKZDV000197, 
ZKZDV010098, ZKZDV000198.

VAO02000199

CN DÁVKOVAČE TEKUTÉHO MÝDLA 
– NÁHRADNÍ SADA
Náhradní sada při poškození, nebo ztrátě součástí výstupního 
ventilu CN dávkovačů tekutého mýdla ZKMDV010099, 
ZKMDV005099 a ZKMDV005098.

VAO03000199

CN DÁVKOVAČE A ZÁSOBNÍKY 
– SADA NÁHRADNÍCH KLÍČŮ
Náhradní sada pro CN zásobníky ručníků, CN dávko-
vačů mýdla i mýdlové pěny a CN zásobníků toaletního 
papíru.

VAO01100199

CN ZÁSOBNÍKY RUČNÍKŮ V ROLI 
– NÁHRADNÍ GUMA
Náhradní díl pro CN zásobníky ručníků v  roli 
ZKZHP000194 a ZKZHP000195.

VAO04000199

CN DÁVKOVAČE TEKUTÉHO  
MÝDLA 0,5 L – NÁHRADNÍ PUMPA
Náhradní díl pro CN dávkovače tekutého 
mýdla ZKMDV005099 a ZKMDV005098.

VAO02005099

CN DÁVKOVAČE TEKUTÉHO  
MÝDLA 1 L – NÁHRADNÍ PUMPA
Slouží jako náhradní pro CN dávkovače 
tekutého mýdla ZKMDV010099.

VAO02010099
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