
Opis izdelka:

Brezkontaktni podajalnik penastega mila, z nastavljivo* dozirno količino,
samodejnim zaustavljanjem in rezervno posodo. Možnost odpiranja pokrova na
obeh straneh, z možnostjo zapiranja, ohišje iz antistatične umetne snovi,
odporne na udarce. Enostavno in varno polnjenje podajalnika, zahvaljujoč
inovativnega vodila vacuumBAG. Napajanje je možno preko omrežja,
energyBOX ali baterije.
*Preko aplikacije XIBU lahko opravite nastavitve na podajalniku in prikličete
informacije o prikazu stanja polnosti, stanju energije in zahtevah glede
servisiranja.

Enota pakiranja:

1 kos Št. art. 4110220850

Uporaba | področja:

Zahvaljujoč obsežnemu in brezkontaktnemu odmerku dosledno kakovostnega in
certificiranega penastega mila je umivalnica dvignjena na najvišji higienski
standard. Učinkovitost zaradi velikega dosega, z do 2000 porcijami penečega
mila.

Lahko se kombinira s XIBU TABLE hybrid ali SET XIBU FLOOR hybrid, za
mobilno uporabo razkuževanja s peno (septDES FOAM).

Velikost:

V x Š x G: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Montaža:

Po želji nad ali ob umivalniku. Priporočena višina za uporabo pri približno 100
cm od spodnjega roba podajalnika do tal. Pri namestitvi nad umivalnikom
minimalno 15 cm razmika med spodnjim robom podajalnika in robom bazena.

Polnila:

Čistilna penasta mila:
foamSOAP 6 x 600 ml Št. art. 4110701503
foamSOAP PURE 6 x 600 ml Št. art. 4110708003
foamSOAP PREMIUM 6 x 600 ml Št. art. 4110705403

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

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Razkuževalna penasta mila:
septDES FOAM 6 x 600 ml Št. art. 4110708703
septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml Št. art. 4110709603

Dodatki:

energyBOX M Št. art. 4111208800
rechargePOWER hybrid Št. art. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Št. art. 4111208300
XIBU CAP white Št. art. 4111209150
CAP LABEL septDES FOAM Št. art. 4111209900
CAP LABEL septDES FOAMSOAP Št. art. 4111210000
XIBU TABLE hybrid Št. art. 4110601850
SET XIBU FLOOR hybrid Št. art. 4110601950

Priporočilo:

Označevanje polnila podajalnika je možno s pomočjo nosilca etikete XIBU CAP
in ustrezne etikete CAP LABEL na podajalniku.
Dodatni izdelki za perfektno opremljeno umivalnico: XIBU DISINFECT hybrid -
brezkontaktni podajalnik za razkuževanje, XIBU TOWEL hybrid - brezkontaktni
podajalnik brisac, XIBU TISSUEPAPER hybrid - inteligentni podajalnik
toaletnega papirja in XIBU AIRFRESH hybrid - inovativni podajalnik za dišave.

Zunanja škatla:

15 kosov
Evro palete:

240 kosov
Prodajna enota:

kos
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