“Ивмар Пейпър “ЕООД
Комплексни решения за хигиена в хотела

Дозатори серия COSMOS






Дозатори серия COSMOS
Хартиени кърпи за ръце
Тоалетна хартия
Почистващи препарати за ръце

Дозатори серия LAVELA ONE WAY

 Гъвкави комбинации в два
цвята
 Три варианта – спрей, лосион
и пяна
 Компактни размери с голям
капацитет – 1л.
 Иновативни
 Лесна подмяна на пълнителя
– с едно движение
Контролен прозорец за
следене нивото на
консуматива
Изключително икономичен

Дозатори серия Кimberly-Clark

Дозатор за сгънати кърпи за ръце –AQUARIUS
Дозатор за сапун, пяна и душ-гел – AQUARIUS
Дозатор за тоалетна хартия mini jumbo – AQUARIUS
Дозатор за тоалетна хартия на пачка – AQUARIUS
Дозатор за тоалетна хартия с две ролки – AQUARIUS

Система сензорен дозатор - кърпи за ръце серия
COSMOS
 Aвтоматичен сензорен дозатор с
фотоклетка
 Автоматично подаване на кърпата
Заключваш мехнизъм
Красиво оформен дизайн
Разглобяем за гъвкава подмяна
Страхотен капацитет
Компактни размери
АВС – материал;
Размери в мм. 430х320х210

Цена: 240,00лв.

Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

2101014

Ролка AUTOCUT – 100% целулоза; 2
пласт;120м.; 8бр.в кашон

6,92/55,36 - кашон

Система за тоалетна хартия серия COSMOS
АВС – материал
Скрит заключващ механизъм
Модерен дизайн
Autu brake function
Изключително икономичен
Размери в мм. 325х155х175

Цена: 66,00лв.
Код

Описание на продукта

0101005

Тоалетна хартия с PVC шпула – 100%
целулоза, 2пласта, 330гр.;
110м.; 960 листа – 24 бр.в стек

Цена без ДДС
1,80/43,20 за стек

Система за грижа за кожата серия
COSMOS –за течен сапун

АВС – материал
Скрит заключващ механизъм
Модерен дизайн
Изключително икономичен
Размери в мм. 240х105х120

Цена: 58,75лв.
Код

Описание на продукта

2101013

Концентриран течен сапун
/пяна/;пълнител – 1000 мл. - 2500дози. 6
броя в кашон

Цена без ДДС

11,80/70,80 в
кашон

Дозатори серия Kimberly Clark
Патентовано устройство против препълване
Компактен дизайн
Стилен прозорец за наблюдение на нивото на
консуматива
Скрит заключващ механизъм
Специален дизайн - без снадки, които да
събират мръсотия и микроби
РАЗМЕРИ: В40см. Х Ш26,5см Х Д13,5см.

Система за кърпи за ръце
Патентовано устройство против препълване
Компактен дизайн
 Стилен прозорец за наблюдение на нивото на консуматива
Скрит заключващ механизъм
 Специален дизайн - без снадки, които да събират мръсотия и
микроби
 РАЗМЕРИ: В40см. Х Ш26,5см Х Д13,5см.

Цена: 38,00лв.
Код

Описание на продукта

02020054

Кърпи за ръце Vfold – CLIVER
100%целулоза; 2пл.; 150листа; размер на листа 245x215 /20бр. в
опаковка -20x150 листа

Цена без
ДДС

1,66/33,33
за кашон

02020054

Kърпи за ръце SIMPE –
100%целулоза,2пл.;150 листа;
Размер на листа 225X215 / 20бр.в опаковка -20x150 листа

1,66/33,33
за кашон

301002

Кърпи за ръце R-STANDART – рециклирани; 1пл.;250 листа; размер
на листа 250x215 /20бр.в опаковка -20x250 листа

1,10/22,00
за кашон

Система за течен сапун

Едно устройство за сапун, пяна и душ-гел
Компактен дизайн
Стилен прозорец за наблюдение на нивото на
консуматива
 Скрит заключващ механизъм
Специален дизайн - без снадки, които да събират
мръсотия и микроби
РАЗМЕРИ: В23,5см. Х Ш11,5см Х Д11,5см.

Цена: 19,00лв.

Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

6340

Пяна за ежедневна употреба KLEENEX
1л./2500 дози
6бр.в кашон

13,90/83,40 за кашон

Система за тоалетна хартия
на пачка

Патентовано устройство против препълване
Компактен дизайн
Стилен прозорец за наблюдение на нивото на консуматива
Скрит заключващ механизъм
Специален дизайн - без снадки, които да събират мръсотия и
микроби
РАЗМЕРИ:В34см. Х Ш17см Х Д12,5см.

Цена: 19,16лв.

Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

0101009

Тоалетна хартия на пачка – 100%целулоза,
2пласта ;размер на листа 12/21см. ;40бр.в
кашон

1,00/40,00 за кашон

Дозатор за тоалетна хартия Mini Jumbo
Компактен дизайн
 Стилен прозорец за наблюдение на нивото на
консуматива
 Скрит заключващ механизъм
Специален дизайн - без снадки, които да събират
мръсотия и микроби

Цена: 20,30лв.

Код

Описание на продукта

0101001

Tоалетна хартия mini jumbo - 100% целулоза;3пласта ; 400гр.;
130м,; 12 бр.в стек

Цена без
ДДС
1,66/20,00
за стек

0101007

Тоалетна хартия mini jumbo – 70% белота ; 3пласта ;
400 гр.; 130м.; 12 бр.в стек

1,20/14,40
За стек

0101002

Тоалетна хартия mini jumbo – рециклирана ; 3пласта ;
400гр.; 130м.;12 бр.в стек

0,80/9,60
За стек

Система за тоалетна хартия с
две ролки
Компактен дизайн
 Стилен прозорец за наблюдение на нивото на
консуматива
Скрит заключващ механизъм
 Специален дизайн - без снадки, които да събират
мръсотия и микроби
РАЗМЕРИ: В18см. Х Ш30см Х Д13см.

Цена: 20,30лв.

Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

01010144

Тоалетна хартия хотел лукс – 100%целулоза;
3пласта;300 листа; размер на листа 10x10.5
см.; 48 X100 гр. 48 ролки в стек

16,20 за стек

Дозатори серия LAVELA ONE WAY –
нежна грижа за кожата – пяна за ръце
Три варианта – спрей, лосион и пяна
 Компактни размери с голям капацитет – 1л.
 Иновативни
 Лесна подмяна на пълнителя – с едно движение
 Контролен прозорец за следене нивото на консуматива .

 Изключително икономичен
АВС – материал
Скрит заключващ механизъм
Модерен дизайн

Цена: 16,20лв.

Размери в мм. 230х85х105

Код

Описание на продукта

бял –
2101002
черен 2101003

Концентриран течен сапун /пяна/
пълнител – 1000 мл. - 2500дози. Нежна пяна с
деликатен аромат и козметични добавки. 6 броя в
кашон

Цена без ДДС
11,40/68,40 за кашон

Дозатори серия LAVELA ONE WAY –
нежна грижа за кожата – душ-гел
АВС – материал
Скрит заключващ механизъм
Модерен дизайн
Размери в мм. 230х85х105
 душ-гел и шампоан със свеж аромат. С грижа за
кожата за ежедневно измиване на тялото и косата- 1000
дози /пълнител/
Нежен лосион със свеж аромат
Изключително икономичен

Цена: 16,20лв.
Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

2101001

Душ-гел за коса и тяло/лосион/ - пълнител – 1000 мл. 1000 дози; 6 броя в кашон

13,70/ 82,20 за
кашон

Дозатори серия LAVELA ONE WAY – нежна
грижа за кожата – антибактериална пяна

- мек, почистващ и хидратиращ антибактериален
сапун с приятен свеж аромат
 Силно пенлив, следователно икономичен в
потреблението - 2500 дози /пълнител

Цена: 16,20лв.
Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

2101018

Антибактериална пяна – бял пълнител ;
6 бр. в кащон

13,50/81,00 за кашон

Лични предпазни средства
Медицински ръкавици за еднократна употреба
изработени от нитрил, нестерилизирани
 БЕЗ ПУДРА- 100бр в кутия (цената е за 100 бр.)
Предлагат се в четири размера. S, M, L ,XL
Ръкавиците, отговарят на европейските стандарти: EN 420Общи изисквания за защитните ръкавици EN 455-1- Изисквания
и изпитване за откриване на дупки EN 455-2- Физични свойства.
Изисквания и изпитване Материали и предмети в контакт с
хранителни продукти
Транспортна опаковка : 100 бр

Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

2201002
2201003
2201004

Ръкавици от нитрил за еднократна употреба – 100бр.в
кутия

9,00 за кутия

Контрол на неприятните миризми

Цена: 55,00лв.

Код
0501009

LED Диспенсър
 Подходящ за натоварен трафик
 помещения до 100 кв.
Програмиране на пръсканията
на 7,5 / 15 / 30 минути.
 Индикатор за свършила батерия
 Индикатор за празен пълнител
 Заключващ механизъм
Серия Precious – 270 ml.
 Аромати:Рубин и Аметист.

Описание на продукта

Цена без ДДС

Пълнител за LED Диспенсър -Серия Precious – 270 ml.;
3000 дози

12,50 за брой

Контрол на неприятните миризми

Подложка-освежител за писоари
 Ароматизира писоарите и помещенията за повече от 30 дни
 пасва на всички видове писоари, като ги предпазва от
запушване, без да пречи на оттичането
Неутрализира неприятните миризми – иновативен дизайн,
прозрачен еластичен материал

Код

Описание на продукта

Цена без ДДС

0501028

Ароматизираща подложка за писоар WAVE

7,80 за брой

 Всички цени в каталога са без включен ДДС.

Ние ви предлагаме
За партньори извън град София доставка до 1 работен ден чрез куриерска фирма
 Заявки подадени до 10 сутрин, за град София, се изпълняват в същия ден.
Акаунт мениджър
На Ваше разположение по всяко едно време е наш консултант, който ще се погрижи да
осигури всичко необходимо в сферата на хигиена за Вас.
Безплатно оборудване
Дозатори и цялостно оборудване напълно безплатно при сключване на договор
за доставка на консумативи
С грижа за здравето
Консумативите, които предлагаме са висококачествени и дерматологично тествани

“Ивмар Пейпър” ЕООД Ви предлага съвременни и икономични продукти за
подобряване стандарта за хигиена в обществения сектор. С логистика от
врата до врата и внос директно от производители в България и ЕС, Ивмар
Пейпър ЕООД следва една проста, но важна цел : Надежден партньор за
чисти интереси.

За контакти и въпроси към нас :
Търговски отдел:
хигиенни: тел: 0885-455-945 ; 0884-120-341 ;
факс: 02/ 478-08-30
индустрия: тел: 0887-368-997 ; 0885-455-945 ; факс: 02/478-08-30
Счетоводство: тел: 0884-520-341

office@ivmar-bg.com

