
Opis izdelka:

Podajalniki za toaletni papir s samodejno zamenjavo zvitkov, ko je prvi zavitek
prazen, zaviralno zavoro, z možnostjo zapiranja, s srednjim lovilnim
mehanizmom, prozornim srednjim delom za vizualni pregled stanja
napolnjenosti in z digitalnim nadzorom stanja napolnjenosti, ki se da preveriti s
pomočjo pametnega telefona, preko aplikacije XIBU. Eno polnjenje nadomesti 8
običajnih rol toaletnega papirja. Ohišje iz antistatične, na udarce odporne ABS
umetne mase.

Enota pakiranja:

1 kos Št. art. 4110102450

Uporaba | področja:

Za 2 multiROLL rolice toaletnega papirja. Spodnji navitek se uporablja zgornji je
za rezervo ki se samodejno izmenja. Ko je spodnji zvitek porabljen, rezervni
zvitek v čakalnem položaju samodejno pade v položaj za uporabo. Tako
podajalnik nikoli ni prazen.

Velikost:

V x Š x G: 32,6 x 16,3 x 17,5 cm

Montaža:

Priporočljivo od približno 800 mm spodnjega roba podajalnika do tal z vijaki ali
lepilom na ustrezne površine.

Polnila:

multiROLL toaletni papir Z4 Št. art. 4110801400
multiROLL toaletni papir V3 Št. art. 4110801300
multiROLL toaletni papir B2 Št. art. 4110801500
multiROLL toaletni papir W2 Št. art. 4110800900

Dodatki:

energyBOX S Št. art. 4111209200

Naziv izdelka: XIBU TISSUEPAPER hybrid [white]
Področje uporabe izdelka: sanitarnaHIGIENA

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Priporočilo:

Dodatni izdelki za popolno opremljene sanitarne prostore: XIBU FOAM hybrid -
brezkontaktni podajalnik penastega mila, XIBU DISINFECT hybrid -
brezkontaktni podajalnik razkužil, XIBU TOWEL hybrid - inovativni podajalnik
brisač in XIBU FRESHAIR hybrid - inteligentni osvežilec prostora.

Zunanja škatla:

8 kosov
Evro palete:

120 kosov
Prodajna enota:

kos

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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