
Descriere produs:

Dispenser mecanic de săpun spumă cu porție reglabilă, rezervor adițional și
indicator optic de nivel de umplere. Deschiderea capacului este posibilă pe
ambele părți, se închide, protejat antiefracţie, carcasă din plastic antistatic,
rezistent la lovituri. Umplere ușoară și sigură a dispenserului datorită sistemului
inovator vacuumBAG.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110220950

Folosire | Domenii de utilizare:

Prin livrarea voluminoasă de săpun spumă, întotdeauna de înaltă calitate și
certificat, grupul sanitar este ridicat la un înalt standard de igienă. Eficiență
datorită unei perioade lungi de funcționare de până la 2.000 porții de săpun
spumă.

Mărime:

I x L x A: 27,4 x 13,2 x 13 cm

Montaj:

Opțional, deasupra chiuvetei sau lângă chiuvetă. Înâlțimea pentru utilizator
recomandată este de cca. 100 cm între marginea inferioară a dispenserului și
pardoseală. La montajul deasupra chiuvetei, se lasă cel puțin 15 cm distanță
între marginea de jos a dispenserului și marginea chiuvetei.

Rezerve:

Săpun spumă de curățare:
foamSOAP 6 x 600 ml Cod art. 4110701503
foamSOAP PURE 6 x 600 ml Cod art. 4110708003
foamSOAP PREMIUM 6 x 600 ml Cod art. 4110705403
Săpun spumă dezinfectant:
septDES FOAM 6 x 600 ml Cod art. 4110708703
septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml Cod art. 4110709603

Accesorii:

XIBU CAP white Cod art. 4111209150
CAP LABEL septDES FOAM Cod art. 4111209900

Denumire produs: XIBU FOAM analog [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie
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CAP LABEL septDES FOAMSOAP Cod art. 4111210000

Recomandare produs:

Este posibilă marcarea completării dispenserului cu ajutorul suportului de
etichete XIBU CAP și eticheta corespunzătoare CAP LABEL.
Suplimentele pentru toaleta sunt perfect echipate: 
XIBU DISINFECT hybrid - dispenserul de dezinfectant fără atingere, XIBU
TOWEL analog - dispenserul mecanic de prosoape, XIBU TISSUEPAPER
analog - dispenserul eficient de hârtie igienică și XIBU AIRFRESH hybrid -
dispenserul inovativ de parfum.

Cutie:

15 bucăți
Europalet:

240 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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