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Corporate Profile 

A. O. Smith Corporation is a global leader applying 
innovative technologies and energy-efficient 
solutions to products manufactured and marketed 
worldwide. The company is one of the world’s 
leading manufacturers of residential and commercial 
water heating equipment and boilers, as well as 
a manufacturer of water treatment products for 
residential and light commercial applications. 

A. O. Smith is headquartered in Milwaukee, Wisconsin, 
with approximately 15,100 employees at operations 
in the United States, Canada, China, India, Mexico, the 
Netherlands, Turkey, the United Kingdom and Vietnam. 

A. O. Smith Corporation is listed on the New 
York Stock Exchange and is part of the S&P 500 
Index. The company has paid cash dividends on 
its common stock every year since 1940.



By the Numbers

As a global leader in water heating and boilers, A. O. Smith 
Corporation has a track record of success and a well-established 
history of strong dividend payouts. The 5-year compound 
annual growth rate of A. O. Smith's dividend is 25 percent.

Global Locations

A. O. Smith Corporation has a strong and growing presence 
around the globe. Employees live and work in 12 countries, and 
serve customers in more than 60 countries around the world.

Milwaukee, WI  
(world headquarters)

Appleton, WI 

Ashland City, TN

Austin, TX

Banbury, England

Bangalore, India

Bourges, France

Charlotte, NC

Cookeville, TN

Dubai, United Arab  
Emirates

El Paso, TX

Fergus, Canada

Florence, KY

Franklin, TN

Groveport, OH

Haltom City, TX

Hanoi, Vietnam

Hong Kong SAR

Istanbul, Turkey

Johnson City, TN

Juarez, Mexico

Knoxville, TN

Lebanon, TN

McBee, SC

Nanjing, China

Nashville, TN 

Phillipsburg, KS 

Stratford, Canada

Veldhoven,  
the Netherlands

Registrar. Stock Transfer Agent, 
Dividend Reinvestment Agent 
(for both classes of stock)

EQ Shareowner Services 
1110 Centre Pointe Curve, Suite 101 
Mendota Heights, MN 55120

800-468-9716

www.shareowneronline.com

Annual Meeting

The 2020 annual meeting of 
shareholders will be held on 
Wednesday, April 15, 2020,  
at 8:00 a.m. (CDT) at the  
Hilton Nashville Downtown,  
121 4th Avenue South,  
Nashville, TN 37201. 
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Kevin Wheeler,  
President-directeur

Geachte aandeelhouders,

Aan het eind van het afgelopen decennium wil 
ik deze gelegenheid aangrijpen om even stil 
te staan bij 2019 en ook een aantal van mijn 
gedachten voor 2020 en daarna met u te delen. 

In 2019 vierde A. O. Smith Corporation haar 
145e jaar in het bedrijfsleven, hetgeen zeker 
geen geringe prestatie is en waaraan we wel 
degelijk waarde kunnen hechten. We hebben 
de afgelopen decennia kunnen gedijen en 
groeien door trouw te blijven aan wie we zijn: 
innovators die hoogwaardige, geavanceerde 
oplossingen aanbieden voor de lastigste 
uitdagingen op het gebied van waterverwarming 
en waterzuivering van vandaag de dag. 

Ik ben trots om te kunnen zeggen dat we in april 
ons vooruitstrevende team verder hebben versterkt 
en onze capaciteiten hebben uitgebreid met een 
acquisitie voor $107 miljoen van Water-Right, Inc., 
een familiebedrijf dat producten levert op het gebied 

van waterkwaliteit voor woningen en commerciële 
waterkwaliteitsproducten voor een breed scala 
aan toepassingen, waaronder bronwater. Het 
in Appleton, WI, gevestigde bedrijf heeft haar 
substantiële waarde al bewezen als het nieuwste lid 
van de A. O. Smith-organisatie - door het behalen 
van verkoopdoelen en financiële doelstellingen in 
2019. Minstens zo belangrijk, wanneer we naar 
de toekomst kijken, is het feit dat Water-Right de 
aanwezigheid van A. O. Smith in het dealersegment 
waterkwaliteit en de gespecialiseerde groothandel 
verder heeft versterkt. Het doet mij genoegen om 
aan te kondigen dat ons groeiende platform voor 
North America Water Treatment operationele 
stabilisatie en verdere tractie heeft behaald in 2019.

Brief aan 
aandeelhouders
MAART 2020

Bij Water-Right in Appleton, WI

A. O. Smith blijft goed gepositioneerd voor 
de toekomst, met een sterke balans en 
liquiditeitspositie. De kasmiddelen die vorig jaar 
door operaties werden verstrekt bedroegen 
ongeveer $456 miljoen. Onze verhouding schuld/
totaal vermogen bedroeg eind 2019 15 procent. 
We hebben een kassaldo van in totaal ongeveer 
$551 miljoen en onze netto kaspositie bedroeg aan 
het einde van het jaar ongeveer $267 miljoen. 

Verder bleven we in 2019 de weg voorbereiden 
voor de toekomst door ons te richten op 
de beproefde formule van ons bedrijf voor 
winstgevende groei - Grondregels voor 
succes van A. O. Smith. Deze vierpuntige, 
langetermijnstrategie houdt ons trouw 
aan wie we zijn, terwijl we het allerbeste 
leveren aan onze vele belanghebbenden.

A. O. SMITH'S GRONDREGELS 
VOOR SUCCES

De omzet in ons Noord-Amerikaanse segment 
steeg met twee procent tot $2,1 miljard in 2019 
in vergelijking met 2018, en dit was ons vijfde 
opeenvolgende jaar met een margetoename. 
In China hadden we te maken met tegenslag. 
Onze omzet van $827 miljoen werd negatief 
beïnvloed door de algemene economie in China, 
verbeteringen in de kanaalvoorraadpositie 
van onze klanten en een zwakkere Chinese 
munt. Acties van ons team in China in 2019 
zouden ons begin 2020 een betere kostenpositie 
moeten geven. De omzet in India groeide met 
13 procent in 2019 en we blijven op koers 
richting break-evens in 2020. Uiteindelijk 
wist A. O. Smith als bedrijf in 2019 een omzet 
van $3,0 miljard en een netto winst van $370 
miljoen te behalen, oftewel $2,22 per aandeel. 

Net als in de afgelopen jaren hebben we in 
2019 aanzienlijke bedragen teruggegeven 
aan onze aandeelhouders en ongeveer 6,1 
miljoen aan gewone aandelen ingekocht voor 
ongeveer $288 miljoen. In oktober hebben we 
ook een dividendverhoging aangekondigd, 
met een samengestelde jaarlijkse groei van 
vijf jaar op ons dividend van 25 procent. 
Daartoe hebben we met trots onze status 
als S&P 500 Dividend Aristocrat voortgezet - 
een selecte groep van enkele tientallen S&P 
500-indexleden met toenemende dividenden 
gedurende minstens 25 opeenvolgende jaren. 

In de A. O. Smith-fabriek in Charlotte, NC

Bij Hague Quality Water International® in Groveport, OH
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A. O. Smith werknemers bij een evenement voor 
lokale vrijwilligers in Milwaukee, WI

In het A. O. Smith Corporate 
Technology Center in Milwaukee, WI

MENSEN

Om het allerbeste op het gebied van innovaties 
te leveren, weten we dat we talent van 
topniveau moeten aannemen, opleiden en 
behouden. In 2019 hebben we onze kracht 
op dat gebied getoond, toen we talloze Top 
werkplek-prijzen wonnen over de hele wereld 
en in de gemeenschappen waar we werken. 

INNOVATIE

Onze teams hebben met trots een reeks innovaties 
geïntroduceerd om proactief klantgerichte 
oplossingen voor problemen met waterverwarming 
en waterzuivering wereldwijd aan te pakken en 
aan te bieden. We zijn blij dat we in de laatste 
paar pagina's van dit jaarverslag enkele van deze 
innovatieve oplossingen kunnen presenteren. 

KLANT

Onze klanten zijn de sleutel tot ons succes. 
Daartoe hebben we met genoegen verschillende 
nieuwe en verbeterde trainingscentra in Ashland 
City, TN en China geopend om te zorgen dat 
onze vele contractanten en gewaardeerde 
partners de praktische leermogelijkheden 
hebben die ze nodig hebben voor succes met 
zowel installaties als productservice.

ONZE PRINCIPES NALEVEN

Bovenal bleven we ons concentreren op het 
naleven van onze richtlijnen, de gedragsnormen 
die vereist zijn voor alle werknemers van A. O. 
Smith wereldwijd, en op het uitvoeren van ons 
werk met een enkele set principes: de A. O. Smith-
principes. Dat betekent eerlijk en integer zaken 
doen en goede zakelijke burgers zijn. In 2019 
hebben we voortgebouwd op onze inspanningen 
op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid en 
duurzaamheid, terwijl we werkten aan het opstellen 
van belangrijke prestatie-indicatoren en doelen 
waaraan we onszelf in de toekomst gaan meten.

Ik ben enthousiast, aangemoedigd en geïnspireerd 
door de vele geweldige dingen die onze teams 
in de pijplijn hebben. Als wereldleider in de 
watertechnologie-industrie geloven we dat het 
niet alleen onze kans is - maar ook onze plicht - 
om de grenzen te verleggen en geavanceerde 
ideeën tot leven te brengen. We kijken ernaar uit 
om veel van deze ideeën in 2020 in de markt te 
brengen. We zouden dat allemaal niet kunnen 
doen zonder u - onze aandeelhouders - en uw 
voortdurende vertrouwen en steun. Bedankt dat 
u ons deze kans geeft om voor uw investering 
te zorgen, bij het creëren en vormgeven 
van de watertechnologie van morgen.

Met vriendelijke groet,

Kevin J. Wheeler 
President-directeur

Board of Directors
Kevin J. Wheeler
President & Chief Executive Officer

Elected to Board 20172 

Idelle K. Wolf
Retired President,  
Barnes Distribution

Elected to Board 20051 

Ajita G. Rajendra
Executive Chairman &  
Former Chief Executive Officer

Elected to Board 20112 

Ronald D. Brown
Former Vice Chairman,  
The Armor Group

Elected to Board 20013,4 

Mark D. Smith
Retired Business Manager, 
Strattec Security Corporation

Elected to Board 20011 

Bruce M. Smith
Retired Chairman of the Board  
of Managers & Former Chief  
Executive Officer, Smith  
Investment Company LLC

Elected to Board 19952,3,4 

Paul W. Jones
Retired Executive Chairman 
& Former Chief Executive Officer

Elected to Board 20043,4 

Gene C. Wulf
Retired Director, Executive 
Vice President & Chief Financial 
Officer, Bemis Company, Inc.

Elected to Board 20031 

William P. Greubel
Retired Chief Executive  
Officer & Director, Wabash 
National Corporation

Elected to Board 20063,4 

Dr. Ilham Kadri
Chief Executive Officer  
& Director, Solvay S.A.

Elected to Board 20161

From left to right, front to 
back, pictured at the Lochinvar 
facility in Lebanon, TN.

1 Audit Committee
2 Investment Policy Committee
3 Nominating and Governance Committee
4 Personnel and Compensation Committee



Senior Leadership

Patricia K. Ackerman
Senior Vice President, Investor 
Relations, Treasurer & Corporate 
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D. Samuel Karge
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President – North America 
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Senior Vice President –  
Chief Information Officer
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Senior Vice President;  
President & General Manager 
– North America Water Heating
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Innovatie:  
Het zit in ons DNA

A. O. Smith Corporation is er trots op bekend te 
staan als een van 's werelds meest vooraanstaande 
producenten van huishoudelijke en commerciële 
warmwaterinstallaties en waterzuiveringsoplossingen. 
Als leider weigeren we stil te zitten. 

Bij A. O. Smith werken we elke dag aan de ontwikkeling 
van geavanceerde oplossingen die de grenzen 
verleggen en de weg vrijmaken voor onze branche. 

Hier volgen slechts enkele voorbeelden van 
de vele technologieën die we in 2019 hebben 
onthuld... technologieën en oplossingen die 
duidelijk laten zien dat innovatie in ons DNA zit.

10K Invoegen
NIET AFDRUKKEN



De nieuwe manier van 
waterverwarming in India

Ons team in India heeft een aantal problemen van 
consumenten aangepakt bij de introductie van de nieuwe 
eersteklas premium boiler: de A. O. Smith HeatBot® 
boiler. De HeatBot-modellen, verkrijgbaar in 15L en 
25L, beschikken over een slimme timer waarmee 
consumenten automatisch kunnen plannen wanneer 
ze willen dat hun apparaat wordt in- en uitgeschakeld, 
zodat de HeatBot-modellen altijd "douche-klaar" zijn. 

Het bedieningspaneel op de HeatBot bevindt zich 
onderaan de eenheid. Dit blijkt een echte “gamechanger” 
te zijn in India, waar warmwaterinstallaties meestal 
aan de badkamerwand worden geïnstalleerd, 
vlakbij het plafond. Nu kunnen consumenten het 
bedieningspaneel eenvoudig bekijken en benaderen. 

De HeatBot-lijn heeft een beoordeling met 
vijf sterren ontvangen van het Bureau of 
Energy Efficiency (BEE) in India – het hoogste 
niveau van energie-efficiëntie in het land. 

A. O. Smith’s HeatBot® premium waterboiler in India

A. O. Smith’s rookvrije afzuigkap met 
dubbele afzuiging in China

Uitbreiding naar nieuwe 
markten in China

A. O. Smith breidde in 2019 uit naar nieuwe 
markten door de toevoeging van de dampvrije 
afzuigkap met dubbele afzuiging aan haar 
productaanbod in China. De kap heeft een 
uniek tweezijdig ventilatiesysteem om 
kookdampen onmiddellijk af te zuigen. 

Toen A. O. Smith haar intrede deed in de Chinese 
keukenapparatuurindustrie, leidde dit ook tot 
een eenvoudige, schone coatingtechnologie. Olie 
en vuil op het oppervlak van afzuigkappen is 
tot nu toe een lastig probleem geweest. Voor de 
nieuwe afzuigkap heeft A. O. Smith een nieuw 
coatingformuleringsproces ontwikkeld voor een 
gemakkelijk te reinigen oppervlak dat met een 
enkele beweging kan worden schoongemaakt. 

Aan de nieuwe A. O. Smith rookvrije afzuigkap 
met dubbele afzuiging zijn in China al vier 
patenten verleend, met nog een patent en 
een technisch geheim in behandeling. 

A. O. Smith bracht dit najaar een aantal nieuwe functies en 
voordelen op de markt voor waterverwarming met de introductie 
van haar nieuwe ProLine® elektrische tankloze serie, verkrijgbaar 
in drie maten, met 45 verschillende modellen variërend van 
2,4 kW tot 32 kW en uniforme energiefactor tot 0,93. 

De nieuwe boilers - beschikbaar in verschillende spanningsopties - 
hebben twee belangrijke innovatieve functies waardoor ze opvallen 
in de markt. De units zijn voorzien van droogblusbescherming, 
zodat ze alleen werken als de kamer vol met water zit. Dit 
betekent zekerheid voor loodgieters en elektriciens die zich 
geen zorgen hoeven te maken over droge branden. Bovendien 
beschikken de units over kalkreductietechnolgie, die kalkvorming 
op de elementen en kamerwanden vermindert. Dit helpt 
op zijn beurt om de servicevereisten te verminderen.

Loodgieters 
zekerheid geven 
door middel van een 
nieuwe elektrische 
tankloze serie

Leveren van de allernieuwste 
oplossingen

A. O. Smith’s ProLine® 
Elektrische tankloze serie



De weg vrijmaken en 
grenzen verleggen

Aquasana’s OptimH20® 
filtersysteem

Problemen met 
watervervuiling aanpakken

In 2019 heeft Aquasana haar OptimH2O® waterfilter 
voor het hele huis uitgerold, een innovatief systeem 
dat gecertificeerd is om meer dan 99 procent lood 
en cysten en 98 procent van PFOA/PFOS weg te 
nemen. Bovendien is het OptimH2O-systeem ook 
ontworpen om 90 procent van chloor/chloramines 
bij elke kraan terug te dringen voor direct schoner, 
beter smakend water door het hele huis. 

Het OptimH2O-systeem is onafhankelijk getest en 
gecertificeerd door de International Association 
of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) 
volgens NSF/ANSI-standaard 53 voor de 
vermindering van zowel oplosbaar lood en 
cysten als deeltjes, en volgens NSF-standaard 
P473 voor de reductie van PFOA/PFOS.

Consumenten meer hulpmiddelen 
en feedbackinformatie geven 

In 2019 breidde Water-Right het gebruik van haar 
exclusieve Wi-Fi-compatibele Wripli® technologieplatform 
uit, waardoor het beschikbaar werd in de hele residentiële 
luchtinjectiefiltratie-lijn van Water-Right. De Wripli-
software verbindt deze modellen en hun hoogwaardige 
waterontharders en conditioneerders met het Internet 
of Things (IoT), waardoor waardevolle gegevens 
toegankelijk worden voor consumenten. Wanneer 
consumenten zich aanmelden voor het programma 
kunnen ze een app gebruiken om hun waterverbruik 
in realtime te controleren of hun eenheden in de 
vakantiemodus te zetten. Bovendien kunnen gebruikers 
ervoor kiezen om realtime meldingen van hun systeem 
te ontvangen met betrekking tot benodigd onderhoud. 

En dat is nog niet alles. Consumenten kunnen hun 
systeemprestatie-informatie onmiddellijk delen 
met hun vertrouwde dealer voor waterkwaliteit, 
waardoor dealers op hun beurt potentiële problemen 
vooraf kunnen identificeren en op afstand de 
productinstellingen aan kunnen passen. 

Water-Right’s exclusieve Wripli® technologie

In het Clean Water Testing-laboratorium 
van Water-Right in Appleton, WI



Voorop blijven lopen in 
warmtepomptechnologie

A. O. Smith kondigde in 2019 een nieuwe 
primeur aan met de introductie van de 
allereerste geïntegreerde commerciële 
warmtepompboiler die is ontworpen 
voor licht commerciële toepassingen, 
zoals restaurants, scholen en winkels 
of een andere faciliteit die traditioneel 
een standaard commerciële elektrische 
warmwaterinstallatie zou gebruiken.

Het nieuwe aanbod van A. O. Smith 
biedt een hogere efficiëntie en 50% meer 
opslagcapaciteit dan elke andere warmtepomp 
op de markt. Bovendien kan een eenheid 
tot $3500 aan jaarlijkse energiekosten 
besparen, vergeleken met een standaard 
elektrische commerciële boiler.

Ook betekent het unieke, geïntegreerde 
ontwerp dat alle componenten in één 
eenheid zitten, wat zorgt voor eenvoudige 
installatie en onderhoud. De modellen 
hebben ook een compact ontwerp, waardoor 
ze een kleinere voetafdruk hebben.

A. O. Smith's geïntegreerde commerciële warmwaterinstallatie 
met warmtepomp voor lichte commerciële toepassingen

In de A. O. Smith-fabriek in McBee, SC

Water verwarmen 
en tegelijkertijd 
stroom produceren 

Aan het begin van het jaar lanceerde het 
Lochinvar-team, in samenwerking met 
het Deense bedrijf EC POWER, het XRGI® 
25-warmtekrachtkoppelings-, micro-
gecombineerde warmte- en krachtsysteem 
dat in staat is om warmte en elektriciteit te 
produceren uit een enkele brandstofbron. 

Met haar ingebouwde generator produceert 
het systeem ongeveer 25 kW elektriciteit, 
wat de elektriciteitsvoorziening van het 
lokale net kan aanvullen. Ondertussen geven 
de systemen natuurlijk warmte af van hun 
gasmotoren. Die warmte kan vervolgens 
worden gebruikt om grote hoeveelheden water 
te verwarmen, die kunnen worden gebruikt voor 
huishoudelijke of hydronische toepassingen.

De XRGI-lijn heeft in Duitsland al het 
'Blauwe Engel'-ecolabel behaald en is door 
de EPA gecertificeerd, omdat het helpt de 
uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Lochinvar's XRGI® 25 cogeneratie micro CHP-systeem werd 
gelanceerd in samenwerking met het Deense bedrijf EC Power

A. O. Smith’s ENERGY STAR-gecertificeerde atmosferische 
warmwaterinstallatie

De introductie van nog een 
warmwaterinstallatie die 
de eerste in zijn soort is

Als leider in innovatie heeft A. O. Smith de allereerste 
ENERGY STAR-gecertificeerde huishoudelijke, 
gasgestookte warmwaterinstallatie uitgerold die 
zonder elektriciteit kan worden gebruikt. De nieuwe 
atmosferische waterverwarmers, verkrijgbaar in 
maten van 150 en 190 liter, pakken beperkingen 
omtrent de installatie aan omdat ze zich niet in de 
buurt van een stopcontact hoeven te bevinden. 

Technici van A. O. Smith ontwierpen en octrooieerden 
een demperdeur op de eenheid die energie van 
gasdruk gebruikt om automatisch warmte te vangen 
en binnen te houden. Dit verbetert op zijn beurt de 
prestaties en energiebesparingen van de boiler, terwijl 
het gemak van een traditionele installatie behouden 
blijft - dezelfde gasaansluiting en dezelfde ontluchting.



De verwachtingen van klanten 
en consumenten overtreffen

In 2019 was innovatie niet alleen een kwestie van nieuwe 
producten. Innovatie speelde ook een grote rol bij de 
training van onze contractanten, distributeurs en andere 
professionals die omgaan met producten van A. O. Smith. 

Vol trots heeft het team van North America Water Heating een 
ultramodern videoproductie- en trainingscentrum in A. O. Smith 
University geopend, met wereldwijde uitzendmogelijkheden. Het 
doel van het centrum is om contractanten de vereiste kennis bij 
te brengen voor het uitvoeren van probleemloze installaties en 
gemakkelijkere productservice, ongeacht de uitdagingen. De nieuwe, 
in Tennessee gebaseerde faciliteit geeft klanten de mogelijkheid 
om hetzij virtueel of ter plaatse trainingen bij te wonen, met 
praktijkgerichte leermogelijkheden in drie volledig functionele 
laboratoria voor residentiële, commerciële en tankloze producten. 

Aan de andere kant van de wereld heeft A. O. Smith China bovendien 
een HVAC Operating Center en een centrum voor praktische 
bouwopleiding geopend. De faciliteiten zijn uitgerust met bijna 100 
stations waar de stagiairs hun productkennis kunnen opbouwen 
en praktijkgerichte training krijgen in diverse installatiesituaties.

Innoveren in het 
leveren van diensten

In het A. O. Smith trainingscentrum in 
Ashland City, TN

Het combineren van 
technologieën van A. O. Smith 
Technologies om problemen van 
consumenten aan te pakken
A. O. Smith China heeft een nieuwe reeks 
waterzuiveringsinstallaties met omgekeerde 
osmose voor onder de gootsteen geïntroduceerd 
die in een belangrijke behoefte op de markt 
voorziet: warm drinkwater direct uit de kraan. 
Vroeger kochten consumenten hiervoor twee 
verschillende apparaten: één om het water 
te zuiveren en één om het te verwarmen. 

A. O. Smith heeft één nieuw toestel geïntroduceerd 
dat dit alles kan doen en dat aanzienlijk minder 
ruimte onder de gootsteen inneemt. De nieuwe 
reeks waterzuiveringsinstallaties heeft een 
snelle doorstroming en een benijdenswaardige 
waterefficiëntie van maximaal 60 procent — 
bijna tweemaal de waterefficiëntie van andere 
waterzuiveringsinstallaties op de markt.

Uitbreiding van de A. 
O. Smith lijn van uiterst 
efficiënte commerciële 
warmwaterinstallaties
In 2019 heeft A. O. Smith vol trots de nieuwe Cyclone® 
LV geïntroduceerd als uitbreiding van de toplijn 
van uiterst efficiënte commerciële gasgestookte 
warmwaterinstallaties. Deze grootschalige 
warmwaterinstallatie, de eerste in zijn soort, met 
een inhoud van 220/250 gallon, verkrijgbaar in 
150.000 – 500.000 BTU, geeft commerciële klanten 
een geïntegreerde oplossing voor toepassingen 
met een hoge afnamesnelheid en een veel kleiner 
oppervlak. Het is het meest geavanceerde model in 
de toonaangevende Cyclone-serie condenserende 
gasgestookte warmwaterinstallaties van A. O. Smith.

De nieuwe, eenvoudig te installeren eenheden 
zijn voorzien van A. O. Smith’s geavanceerde 
warmtewisselaars met spiraalvormige spoel 
en modulerend vermogen voor maximale 
warmteoverdracht en efficiëntie, evenals meerdere 
bekrachtigde anodes die de tank helpen beschermen.
A. O. Smith’s Cyclone® LV

A. O. Smith’s RO waterzuiveringsinstallatie met 
enkelvoudige dispenser  
voor onder de gootsteen in China
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