HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU FOAM hybrid [white]
Dávkovač mydlovej peny
XIBU FOAM hybrid [white]
HYGIENA v oblasti sanity

Názov produktu:
Oblasť produktov:
Popis produktu:

Bezdotykový dávkovač mydlovej peny s nastaviteľným* množstvom dávky, automatickým zastavením a rezervnou nádržkou. Otvorenie krytu jednou rukou, uzamykateľný, puzdro z antistatického tvrdeného plastu. Jednoduché a bezpečné
plnenie dávkovača vďaka inovatívnemu vedeniu vacuumBAG. Možnosť elektrického napájania cez elektrickú sieť. energyBOX alebo akumulátor.
* Nastavenia dávkovača je možné vykonať pomocou aplikácie XIBU, pomocou
ktorej je možné vyvolať informácie o stave náplne, stave napájania a požiadavkách na obsluhu.
Jednotka na balenie:
1 kus

Art.-č. 4110220850

Použitie | Oblasť použitia:
Vďaka objemnému a bezdotykovému dávkovaniu trvale kvalitnej a certifikovanej
mydlovej peny dosahuje sanitárny priestor najvyšší hygienický štandard. Účinný
vďaka dlhému dosahu až s 2000 dávkami mydlovej peny.
Na mobilné použitie je možné penovú dezinfekciu (septDES FOAM) kombinovať
s XIBU TABLE hybrid alebo SET XIBU FLOOR hybrid.
Veľkosť:
V x Š x H: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm
Montáž:
Umiestnenie voliteľne nad umývadlom alebo pri ňom. Doporučovaná montážna
výška je cca 100 cm od spodnej hrany dávkovača do podlahy. Pri montáži nad
umývadlom je potrebné dodržať vzdialenosť min. 15 cm od spodnej hrany dávkovača k okraju umývadla.
Náplne:
Čistiace mydlové peny:
foamSOAP 6 x 600 ml
foamSOAP PURE 6 x 600 ml
foamSOAP PREMIUM 6 x 600 ml
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HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU FOAM hybrid [white]
Dávkovač mydlovej peny
Mydlová pena s dezinfekčným
účinkom:
septDES FOAM 6 x 600 ml
septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml

Art.-č. 4110708703
Art.-č. 4110709603

Dodatki:
energyBOX M
rechargePOWER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid
XIBU CAP white
CAP LABEL septDES FOAM
CAP LABEL septDES FOAMSOAP
XIBU TABLE hybrid
SET XIBU FLOOR hybrid

Art.-č. 4111208800
Art.-č. 4111208700
Art.-č. 4111208300
Art.-č. 4111209150
Art.-č. 4111209900
Art.-č. 4111210000
Art.-č. 4110601850
Art.-č. 4110601950

Odporúčanie produktu:
Náplň dávkovača je možné označiť na dávkovači pomocou držiaka štítkov XIBU
CAP a príslušného štítku CAP LABEL.
Dodatočné produkty na perfektne vybavené sanitárne priestory: XIBU DISINFECT hybrid - bezdotykový dávkovač dezinfekčného prostriedku, XIBU TOWEL
hybrid - bezdotykový dávkovač papierových utierok na ruky, XIBU TISSUEPAPER hybrid - inteligentný dávkovač toaletného papiera a XIBU AIRFRESH hybrid - inovatívny osviežovač vzduchu.
Kartón navyše:

Europaleta:

Predajná jednotka:

15 kusov

240 kusov

kus
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