
Описание на продукта:
Дозатор за тоалетна хартия с автоматична подмяна на рулото,
когато първата ролка е празна, спирачен механизъм, заключващ се,
механизъм за подхващане на сърцевината, прозрачна средна част за
ръчно управление на нивото на напълване и цифров контрол на нивото
на напълване посредством смартфон, с помощта на приложението
XIBU. Едно зареждане отговаря на зареждане с 8 обикновени ролки
тоалетна хартия. Корпус от антистатична устойчива на удари ABS-
пластмаса (акрил-бутадиен-стирол).

Опаковъчна единица:
1 брой Арт. № 4110102450

Приложение | области на приложение:
За 2 multiROLL ролки тоалетна хартия. Използва се долната ролка, а
горната е в изчакваща позиция. След изчерпване на долната ролка,
резервната ролка от позиция на изчакване, автоматично попада в
положение за употреба. Поради това дозаторът никога не е празен.

Размер:
В х Ш х Д: 32,6 x 16,3 x 17,5 см

Монтаж:
Препоръчва се монтаж върху подходящи повърхности на приблизително
800 мм от долния ръб на дозатора до пода, с помощта на винтове или
лепило.

Консумативи:
multiROLL тоалетна хартия Z4 Арт. № 4110801400
multiROLL тоалетна хартия V3 Арт. № 4110801300
multiROLL тоалетна хартия B2 Арт. № 4110801500
multiROLL тоалетна хартия W2 Арт. № 4110800900

Аксесоари:
energyBOX S Арт. № 4111209200

Име на продукт: XIBU TISSUEPAPER hybrid [white]
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА
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Препоръки на продукти:
Допълващи продукти за перфектно обзаведена баня: Безконтактен
дозатор за сапуне на пяна XIBU FOAM hybrid, безконтактен дозатор за
дезинфекция XIBU DISINFECT hybrid, иновативен дозатор за хартиени
кърпи за ръце XIBU TOWEL hybrid и интелигентен ароматизатор XIBU
FRESHAIR hybrid.

Опаковъчен картон:
8 Броя

Евро пале:
120 Броя

Продажна единица:
брой
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