HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU TISSUEPAPER hybrid [white]
Dávkovač toaletného papiera
XIBU TISSUEPAPER hybrid [white]
HYGIENA v oblasti sanity

Názov produktu:
Oblasť produktov:
Popis produktu:

Dávkovač toaletného papiera s automatickým doplnením rolky pri prázdnej prvej
rolke, brzda odvíjania, uzamykateľný, zachýtávací mechanizmus jadra, priehľadný stredový diel pre manuálnu kontrolu stavu naplnenia, ako aj digitálna kontrola
stavu naplnenia na smartfóne pomocou aplikácie XIBU. Jedna náplň nahrádza
až do 8 roliek bežného toaletného papiera. Puzdro dávkovača je z bieleho lesklého antistatického protinárazového ABS-plastu.
Jednotka na balenie:
1 kus

Art.-č. 4110102450

Použitie | Oblasť použitia:
Pre 2 multiROLL rolky toaletného papiera. Spodný kotúč sa spotrebúva, horný
je v pasívnej pozícii. Po spotrebovaní spodnej rolky, sa rezervná rolka presunie
z vrchnej časti dávkovača do spodnej časti dávkovača a je pripravená na použitie. Dávkovač je takto nikdy prázdny.
Veľkosť:
V x Š x H: 32,6 x 16,3 x 17,5 cm
Montáž:
Odporúčaná vzdialenosť pri montáži je približne 800 mm od spodného okraja
dávkovača po podlahu, a následné upevnenie dávkovača stredovou skrutkou
alebo lepením, na to určenom mieste.
Náplne:
multiROLL toaletný papier Z4
multiROLL toaletný papier V3
multiROLL toaletný papier B2
multiROLL toaletný papier W2

Art.-č. 4110801400
Art.-č. 4110801300
Art.-č. 4110801500
Art.-č. 4110800900

Dodatki:
energyBOX S
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HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU TISSUEPAPER hybrid [white]
Dávkovač toaletného papiera
Odporúčanie produktu:
Doplňujúce produkty pre dokonale zariadenú sanitárnu oblasť: XIBU FOAM hybrid bezdotykový dávkovač mydlovej peny, XIBU DISINFECT hybrid bezdotykový
dávkovač dezinfekcie, XIBU TOWEL hybrid inovatívny dávkovač papierových
utierok na ruky a XIBU FRESHAIR hybrid inteligentný osviežovač vzduchu.
Kartón navyše:

Europaleta:

Predajná jednotka:

8 kusov

120 kusov

kus
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