
Feit
Het tevreden houden van huurders kost Facility Management bedrijven geld. Maar de kosten 
van het verliezen van een huurder zijn nog veel hoger. De directe kosten daarvan worden 
geschat op ruim 1,3 miljoen euro.   
De verborgen kosten zijn af te lezen aan de manier waarop huurders omgaan met de 
toiletruimten. Mensen leren al vanaf jongs af aan om iets terug te doen als ze iets krijgen:

 
“We kunnen houding en gedrag voorspellen op basis van de omgeving. De objecten om ons 
heen, vertellen ons wat gepast gedrag is. Verander de context en je verandert de beleving en 
het gedrag.” – Dr. Val Curtis, London School of Hygiene

SCOTT® MAX Witte
Rolhanddoek, 350 m (6691)

SCOTT® MAX
Blauwe
Rolhanddoek,
350 m (6692) 

AQUARIUS* Rolhanddoek
Dispenser, doeklengte  
25 cm (6989)

Onze oplossing
De nieuwe SCOTT® MAX Rolhanddoeken van 350m 
en AQUARIUS* Rolhanddoek Dispenser met doeken 
van 25cm zijn speciaal ontwikkeld om u te helpen 
het aantal klachten over toiletruimten te verminderen, 
de tevredenheid van huurders te verbeteren én de 
efficiency van uw schoonmaakproces te verhogen.

Tevreden huurders, bewezen efficiëntie en duurzaamheid

Nieuw  
SCOTT® MAX Systeem

De gebieden waarover we ontevreden zijn, omvatten:

Slechte geur Onvoldoende  
beschikbaarheid van  

verbruiksartikelen

Toiletten die niet zijn 
doorgespoeld

Totale uitstraling 
die niet schoon of 

verouderd is



Voor meer informatie over dit systeem en het AQUARIUS* assortiment
oplossingen van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* kunt u
contact opnemen via kcpnl@kcc.com

®/* Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © KCWW Publicatiecode ID5046.01 NL 01.15

*Resultaten van Hall Test onderzoek verricht door Redshift Research Agency in 2014, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent, TN9 1RA, Verenigd Koninkrijk

Verhoogt zowel de tevredenheid van de 
huurders als de efficiëntie en duurzaamheid

1400 doeken 
per rol.
De SCOTT® MAX Rolhanddoeken 
zijn 350 m lang en hebben doeken 
van 25 cm, voor gebruik met de 
AQUARIUS* Rolhanddoek Dispenser. 
Het systeem levert meer doeken 
waardoor meer handen kunnen 
worden gedroogd dan met andere 
handmatige rolhanddoeksystemen 
op de markt*.

•  Betere beschikbaarheid van het 
product = meer tevreden huurders

•  Minder vaak navullen en reactieve 
bezoeken voor onderhoud = betere 
efficiëntie

•  Minder voorraad en transport = 
efficiënter ruimtegebruik

Product-  
kwaliteit
Dankzij AIRFLEX* en 
compressietechnologieën.

•  Handdoeken die met AIRFLEX* 
technologie zijn gemaakt, nemen 
sneller vocht op dan conventionele 
papieren handdoeken = effectiever 
handen drogen

•  Handdoeken die met AIRFLEX* 
technologie zijn gemaakt, hebben 
een uitstekende natsterkte, betere 
uitgifte en hoge scheurweerstand

•  Handdoeken die met AIRFLEX* 
technologie zijn gemaakt, hebben 
een zachte en textielachtige 
uitstraling en gevoel = hogere  
tevredenheid bij de huurders

Bekroond met de
GIO Design Award
Esthetisch, functioneel en 
hygiënisch design.

•  Strak AQUARIUS* ontwerp: schoon 
in één veeg, geen verborgen 
vuilophoping en snellere 
schoonmaaktijden

•  Het systeem is twee keer zo 
gebruiksvriendelijk als sommige 
andere systemen van de 
concurrentie*

•  Superieure doek-voor-doek 
uitgifte, 2,5 keer minder storing 
dan sommige andere geteste 
rolhanddoeksystemen = betere 
uitstraling* 

Productspecificaties
Product Code Hoeveelheid per doos

AQUARIUS* Rolhanddoek Dispenser, doeklengte 25 cm 6989 1 x  (43.80cm (L) x 33.80 cm(B) x 25.30cm (D))

SCOTT® MAX Witte Rolhanddoek, 350 m 6691 6 x 
 
(350m (L) x 198mm (B))

SCOTT® MAX Blauwe Rolhanddoek, 350 m 6692 6 6692 6 x 
 
(350m (L) x 198mm (B))


