
Popis výrobku:

Bezdotykový dávkovač krému s nastavitelným* množstvím dávky, automatickým 
zastavením a rezervní nádrží. Víko je možné otevřít po obou stranách, 
uzamykatelné, kryt je vyroben z antistatického, nárazuvzdorného plastu. 
Snadné a bezpečné plnění dávkovače díky inovativnímu vedení pro 
vakuumBAG. Napájení je možné ze sítě, prostřednictvím energyBOX nebo 
baterie.
*Pomocí aplikace XIBU můžete měnit nastavení dávkovače a získávat 
informace o množství náplně, stavu energie a požadavcích na servis.

Jednotka balení:

1 kus č. výr. 4110221050

Použití | Oblast použití:

Je možné všestranné využití. XIBU FLUID hybrid dávkovač lze naplnit buď
vysoce kvalitním krémovým mýdlem creamSOAP PREMIUM, dlouhotrvající
ochranou pokožky handPROTECT PURE nebo pečujícím krémem na ruce
handCREAM PURE. Ideální pro gastronomii a hotely, průmysl, zdraví a péči.

Velikost:

V x Š x H: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Montáž:

Volitelná instalace nad umyvadlem nebo vedle umyvadla. Doporučená výška
použití cca 100 cm od spodní hrany dávkovače k podlaze. Při montáži nad
umyvadlo činí minimální vzdálenost spodní hrany dávkovače od okraje
umyvadla 15 cm.

Náplně:

creamSOAP PREMIUM 6 x 450 ml č. výr. 4110709701
handPROTECT PURE 6 x 750 ml č. výr. 4110710005
handCREAM PURE 6 x 450 ml č. výr. 4110710101

Příslušenství:

energyBOX M č. výr. 4111208800
rechargePOWER hybrid č. výr. 4111208700

Název výrobku: XIBU FLUID hybrid [white]
Výrobková řada: HYGIENA koupelny
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powerPACK ADAPTER hybrid č. výr. 4111208300
XIBU CAP white č. výr. 4111210250
CAP LABEL creamSOAP PREMIUM č. výr. 4111209800
CAP LABEL handPROTECT PURE č. výr. 4111210100
CAP LABEL handCREAM PURE č. výr. 4111209700

Doporučení výrobku:

Plnění dávkovače lze označit pomocí držáku na štítek XIBU CAP a příslušného
štítku CAP LABEL přímo na dávkovači.
Doplňující výrobky pro perfektně vybavenou umývárnu: XIBU FOAM hybrid –
bezdotykový dávkovač mýdla, XIBU DISINFECT hybrid – bezdotykový
dávkovač dezinfekce, XIBU TOWEL hybrid – bezdotykový dávkovač papírových
ručníků, XIBU TISSUEPAPER hybrid – inteligentní dávkovač toaletního papíru a
XIBU AIRFRESH hybrid – inovativní dávkovač vůně.

Kartonáž:

15 kusů
Europaleta:

240 kusů
Prodejní jednotka:

kus
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