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Artikelnr. Omschrijving Dispensers Kleur Verpakking Art.nr. inhoud dispensers

2073987 OCEANSOFT® dispenser voor handdoek op rol, autocut wit 1 2073973

2073988 OCEANSOFT® dispenser voor handdoek op rol, autocut zwart 1 2073973

2073989 OCEANSOFT® dispenser voor vouwhanddoek wit 1 2073975 - 2073976

2073990 OCEANSOFT® dispenser voor vouwhanddoek zwart 1 2073975 - 2073976

2073991 OCEANSOFT® dispenser voor poetsrol wit 1 2073978 - 2073979 - 2073980 - 2073981

2073992 OCEANSOFT® dispenser voor poetsrol zwart 1 2073978 - 2073979 - 2073980 - 2073981

2073993 OCEANSOFT® dispenser voor mini jumbo toiletrol wit 1 569244

2073994 OCEANSOFT® dispenser voor mini jumbo toiletrol zwart 1 569244

2073995 OCEANSOFT® dispenser voor jumbo toiletrol wit 1 569905

2073996 OCEANSOFT® dispenser voor jumbo toiletrol zwart 1 569905

OCEANSOFT® Dispensers
De dispensers van OCEANSOFT® hebben een modern design en zijn gemaakt van robuust kunststof en

verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. De dispensers zijn gedeeltelijk doorzichtig voor inhouds-

controle en zeer eenvoudig en snel te vullen.

SCALDIA hygiene & cleaning, voor doeltreffende hygiëne-oplossingen.  
U vindt bij ons een zorgvuldig samengesteld assortiment hygiënepapier met een gegarandeerde kwaliteit en moderne en 
slimme dispensers. Het complete assortiment kunt u terugvinden op www.scaldia.com.

G
edrukt op B

alanceS
ilk ®

, 300 g/m
²

Artikelnr. Omschrijving Diversen Aantal vel Verpakking Dispenser
wit

Dispenser 
zwart

Keukenpapier op rol

2073986 OCEANSOFT® Excellent keukenpapier op rol, 2 laags, wit 50 vel 16 x 2 rollen - -

Facial Tissues

2073982 OCEANSOFT® Excellent facial tissues, 2 laags, wit 100 vel 40 doosjes - -

OCEANSOFT® Diversen
De extra absorberende keukenrol is voor de alledaagse schoonmaak zoals het schoonmaken van

oppervlakken van water, voedselresten en- of andere vloeistoffen. De OCEANSOFT® tissues zijn extra zacht 

en zitten in een functioneel doosje.
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Artikelnr. Omschrijving Toiletpapier Aantal vel Verpakking Dispenser
wit

Dispenser
zwart

Toiletpapier op rol

2073998 OCEANSOFT® Excellent toiletpapier op rol, 3 laags, wit 250 vel     7 x 8 rollen

2073977* OCEANSOFT® Excellent toiletpapier op rol, 2 laags, wit 160 vel    8 x 8 rollen - -

569903* OCEANSOFT® Comfort toiletpapier op rol, 2 laags, wit 200 vel 12 x 4 rollen - -

2073997 OCEANSOFT® Comfort toiletpapier op rol, 2 laags, wit 400 vel   6 x 8 rollen - -

Toiletpapier (mini) jumbo rol

569905* OCEANSOFT® Excellent toiletpapier op jumbo rol, 2 laags, wit 350 m x 90 mm 1 x 6 rollen 2073995 2073996

569244* OCEANSOFT® Excellent toiletpapier op mini-jumbo rol, 2 laags, wit 175 m x 90 mm   1 x 12 rollen 2073993 2073994

Artikelnr. Omschrijving Handdoeken Afmeting Verpakking Dispenser
wit

Dispenser 
zwart

Handdoek op rol

2073973* OCEANSOFT® Excellent handdoek op rol, autocut, 2 laags, wit 140 m x 200 mm 1 x 6 rollen 2073987 2073988

2073974* OCEANSOFT® Excellent handdoek op rol, autocut, 2 laags, wit - 
met adapter 150 m x 210 mm 1 x 6 rollen - -

                                                     Vouwhanddoek Interfold

2073976* OCEANSOFT® Excellent interfold  handdoek, 2 laags wit 240 x 206 mm 25 stuks à 
150 vel 2073989 2073990

                                                        Vouwhanddoek ZZ

2073999 OCEANSOFT® Original ZZ gevouwen handdoek,  2 laags, wit 250 x 230 mm 20 stuks à 
160 vel - -

2073975 OCEANSOFT® Original ZZ gevouwen handdoek,  1 laags, wit 250 x 230 mm 20 stuks à
230 vel 2073989 2073990

OCEANSOFT® Toiletpapier
De rollen toiletpapier zijn leverbaar in 2 verschillende kwaliteiten en in 2- en 3 laags uitvoering.

Vanuit dit assortiment kunt u een keuze maken voor elk type toiletruimte.

    

OCEANSOFT® Handdoeken
Het assortiment bevat diverse soorten handdoekrollen en handdoekjes van hoge kwaliteit. De zigzag

gevouwen handdoekjes zijn verkrijgbaar in 1- en 2 laags uitvoering en de handdoekrollen zijn verkrijgbaar

in 2 verschillende lengtes. De bijbehorende dispensers zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart.
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OCEANSOFT®, uw concept voor hygiëne-oplossingen.
Door een bewuste selectie van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen bieden onze OCEANSOFT® 
hygiëneproducten een evenwicht tussen verantwoordelijkheid voor het milieu en spaarzaamheid.
De OCEANSOFT® producten passen perfect bij keuzes die gemaakt worden bij het inrichten en de 
schoonmaak van keukengroepen, toiletgroepen en/of andere (kantoor) omgevingen. 

Het compacte OCEANSOFT® assortiment zorgt voor hoge efficiëntie. Dankzij de hoge kwaliteits-
normen biedt OCEANSOFT® dè oplossing voor de specifieke eisen die uw organisatie stelt op het 
gebied van inrichtingen en schoonmaak. Het OCEANSOFT® assortiment bevat toiletpapier,
poetsrollen, handdoeken, keukenrollen en tissues. Uiteraard met moderne en bijpassende dispensers 
in de kleuren wit en zwart.

www.scaldia.com

* EU-Ecolabel gecertificeerd

* EU-Ecolabel gecertificeerd

 
OCEANSOFT® Kwaliteiten 
De classificatie van de grondstoffen bepaalt de kwaliteit, de eigenschappen en het milieuaspect van alle 

papierproducten. Voor het assortiment OCEANSOFT® is gekozen voor drie verschillende hoogwaardige 

grondstoffen. 

 OCEANSOFT® Excellent: premium kwaliteit papier.

OCEANSOFT® Comfort: hoogwaardig kwaliteit papier.

OCEANSOFT® Original: standaard kwaliteit papier.

 -
-
-

Artikelnr. Omschrijving Poetsrollen Afmeting Verpakking Dispenser
wit

Dispenser 
zwart

2073978* OCEANSOFT® Excellent poetsrol, centerfeed, 2 laags geperforeerd, wit 85 m x 187 mm 1 x 6 rollen 2073991 2073992

2073979* OCEANSOFT® Excellent poetsrol, centerfeed, 2 laags, wit 160 m x 200 mm 1 x 6 rollen 2073991 2073992

2073980* OCEANSOFT® Comfort poetsrol, centerfeed, 1 laags, wit 300 m x 200 mm 1 x 6 rollen 2073991 2073992

2073981* OCEANSOFT® Comfort poetsrol, centerfeed, 1 laags, blauw 300 m x 200 mm 1 x 6 rollen 2073991 2073992

OCEANSOFT® Poetsrollen
Onze poetsrollen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende lengtes en in 1- en 2 laags uitvoering.

* EU-Ecolabel gecertificeerd
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