
Nerezové zásobníky a držáky toaletního papíru, 
nerezová zrcadla  
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- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně Ø 290 x 100 mm
- povrch lesklý

SLZN 01 95010 Nerezový zásobník velkých rolí toaletního papíru

- povrch lesklý
SLZN 09 95090 Nerezový držák toaletního papíru

- uzamykatelný
- montáž na stěnu
- pro dvě role toaletního papíru (ø do 135 mm)
- po vypotřebování prvé role automaticky nahrazena druhou
- povrch matný

SLZN 26 95260 Nerezový držák toaletního papíru

- antivandalové provedení
- uzamykatelný
- montáž pod omítku
- pro dvě role toaletního papíru (ø do 135 mm)
- po vypotřebování prvé role automaticky nahrazena druhou
- povrch matný

SLZN 26Z 95261 Nerezový zápustný držák toaletního papíru

- antivandalové provedení
- montáž na stěnu vruty
- povrch vysoce lesklý

Zrcadla lze na zakázku zhotovit v požadované atypické velikosti.

SLZN 27
SLZN 30

95270
 95300

Nerezové zrcadlo 500 x 400 mm
Nerezové zrcadlo 600 x 400 mm

Nerezové zásobníky a držiaky toaletného papiera,
nerezové zrkadlá,....             www.zebrahygiena.sk
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- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně ø 290 x 100 mm
- povrch matný

SLZN 37 95370 Nerezový zásobník velkých rolí toaletního papíru

- povrch matný

SLZN 47

SLZN 47D

95470

 85478

Nerezový držák toaletního papíru svislý pro jednu 
roli
Nerezový držák toaletního papíru svislý pro dvě 
role

- povrch matný
SLZN 47H 85474 Nerezový držák toaletního papíru

- pro tělesně postižené
- antivandalové provedení
- možnost plynulého naklápění zrcadla
- rozměry 400 x 600 x 7 mm
- povrch vysoce lesklý

Zrcadla lze na zakázku zhotovit v požadované atypické velikosti.

SLZN 52 95520 Sklopné nerezové zrcadlo

- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně ø 290 x 100 mm
- povrch matný

SLZN 37X 95371 Nerezový zásobník velkých rolí toaletního papíru
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- pro tělesně postižené
- antivandalové provedení
- montáž na stěnu vruty
- rozměry zrcadla 900 x 400 mm
- povrch vysoce lesklý

Zrcadla lze na zakázku zhotovit v požadované atypické velikosti.

SLZN 55 95550 Nerezové zrcadlo

SLZN 69 95690 Univerzální držák mopu/koštěte na zeď 

- montáž na stěnu
- rozměry zrcadla 394 x 394 x 114 mm
- povrch zrcadla vysoce lesklý
- povrch rámu matný

SLZN 82 85821 Nerezové zrcadlo KEG


