Iedereen heeft recht op schoon toiletpapier

Inbouw Toiletborstel
RVS geborsteld
Artikelnr. 3059239

Roll-Up

innovation
RVS gepolijst
Artikelnr. 3059246

Automatic toiletpaper dispenser
Het enige hygiënische en onzichtbare opbergsysteem voor 6 rollen toiletpapier

Roll-Up

Wit gepeodercoated Ral 9003
Artikelnr. 3059253

Inbouwkastje
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RVS gepolijst
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Waar bewaart u uw toiletrollen?

Etsero

Reserve toiletrollen zien we meestal op een staander of
in een mandje naast het toilet liggen dat door stof en
urinenevel (veroorzaakt door het staand plassen) wordt
vervuild. Etsero heeft voor dit probleem een uniek en
innovatief produkt ontwikkeld, waarbij we uw hygiëne
en uw gezondheid als uitgangspunt hebben genomen.

Ons bedrijf is opgericht in oktober 2010 en heeft zich
gespecialiseerd op het gebied van innovatieve sanitaire
produkten.
We hebben al vele jaren ervaring in renovatie en
nieuwbouw van sanitaire ruimtes, vaak werden tijdens
verbouwingen creatieve oplossingen bedacht en ter
plekke uitgevoerd.

Allersmaweg 4
9908 PD Godlinze
The Netherlands

Vanuit deze creativiteit heeft ons bedrijf de insteek
gekozen om deze maatwerkoplossingen voor een groot
publiek toegankelijk te maken en betaalbaar te houden.
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Montagehandleiding
De Roll-up automatic toiletpaper dispenser bestaat uit een koker, waarin maximaal 6 rollen toiletpapier
kunnen worden opgeslagen. via een deurtje op ergonomische hoogte kunt u een rol uitnemen, waarna de
volgende rol automatisch omhoog wordt gedrukt.

Stap 1 - Uitsparing maken
Gebruik de meegeleverde kartonnen mal om de uitsparing op de
wand af te tekenen.

De Roll-up automatic toiletpaper dispenser wordt compleet geleverd in een doos inclusief inbouwhandleiding en aftekenmal t.b.v. de uitsparing voor het deurtje. Voor het plaatsen van het deurtje wordt de kit
niet meegeleverd. Wij adviseren polymeer-kit te gebruiken (high tack).
De Roll-up is vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen en daarom geven wij maar liefst
10 jaar garantie.

Stap 2 - Boor gaten in de hoeken
Gebruik een boormachine om de gaten in de hoeken te boren.

Bijvullen
Open het deurtje, plaats 1 rol in de buis. Duw nu met één hand deze rol naar beneden en plaats met uw
andere hand een volgende rol. Deze stappen herhalen tot uw Roll-up gevuld is.
Inbouwsysteem
Ideaal voor mensen die nu een wandcloset aanschaffen. De Roll-up kan worden ingebouwd in holle ruimtes
en wanden. Bijvoorbeeld naast het inbouwframe van een wandcloset.

Stap 3 - Uitzagen uitsparing
Zaag met een decoupeerzaag van hoek naar hoek.

Opbouwsysteem
Ideaal voor mensen die niet willen slopen of geen hangend toilet hebben. Toepasbaar in een hoek van 45° of
als rechte opstelling.

De Roll-up is leverbaar in drie uitvoeringen.
(op speciale bestelling zijn alle RAL-kleuren leverbaar)
Hoogte
77,0 cm
Breedte
13,7 cm
Inbouwdiepte 13,0 cm
De Roll-up is geschikt voor wanddiktes variabel van 2,5 cm tot en met 5 cm.

RVS geborsteld
Artikelnr. 3059208

RVS gepolijst (Chroom)
Artikelnr. 3059215

Wit gepoedercoat (RAL 9003)
Artikelnr. 3059222

Stap 4 - Voorzie de koker van polymeerkit
Haal nu de Roll-up uit de doos en breng polymeer-kit (high-tack)
aan op de randen van de kop van de koker zodat deze stevig
gemonteerd kan worden op de achterzijde van het paneel.

Stap 5 - Plaats de koker
Plaats de koker aan de achterzijde van het paneel, waarbij de
randen van de kop exact in de uitsparing vallen. Druk de Roll-up
nu stevig tegen de wand.

Stap 6 - Plaats het deurtje (na het tegelwerk)
Pak tot slot het deurtje, voorzie de randen aan de achterzijde
tevens van polymeer-kit (high-tack) en plaats het vervolgens via
de voorzijde van het paneel in de uitsparing. Druk het deurtje
stevig tegen de wand.

