
Descriere produs:

Dispenser de spumă fără atingere pentru dezinfectarea și curățarea cu spumă 
de colace de WC. Cu porție reglabilă*, cu oprire automată și rezervor adițional. 
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. Este posibilă 
alimentarea cu energie de la rețeaua de curent electric, energyBOX sau 
acumulator.
Pentru o mai bună diferențiere în grupul sanitar, dispenserele de dezinfectant 
au un capac complet alb.
*Prin intermediul aplicației XIBU se pot face setările dispenserului și pot fi găsite 
informații privind nivelul de încărcare, starea de alimentare cu energie și 
necesarul de service.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110221350

Folosire | Domenii de utilizare:

Țineți hârtia igienică uscată sub dispenser și cantitatea reglată de spumă
wcDISINFECT (dezinfecție de suprafețe fără alcool) se livrează fără atingere.
Spuma de dezinfectare se poate aplica simplu și sigur pe colacul de WC -
curățare și dezinfectare simultan. Aceasta permite cea mai ridicată igienă și
contribuie la păstrarea valorii grupului sanitar. Ideal pentru domenii cum ar fi
hoteluri, instituții publice, clădiri de birouri sau restaurante.

Mărime:

I x L x A: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Montaj:

Plasare recomandată: în spatele toaletei, lângă butonul de clătire.

Rezerve:

wcDISINFECT 6 x 300 ml Cod art. 4110707901

Accesorii:

energyBOX M Cod art. 4111208800

Denumire produs: XIBU SEAT DISINFECT hybrid [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie | Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie
Dezinfectare
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rechargePOWER hybrid Cod art. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Cod art. 4111208300
XIBU CAP disinfect Cod art. 4111210250
CAP LABEL wcDISINFECT Cod art. 4111209500

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 FOAM hybrid -
dispenserul fără atingere pentru săpun, XIBU DISINFECT hybrid - dispenserul
de dezinfectant fără atingere, XIBU TOWEL hybrid - dispenserul de prosoape
mâini fără atingere, XIBU TISSUEPAPER hybrid - dispenserul inteligent de
hârtie igienică și XIBU AIRFRESH hybrid - dispenserul parfum inovator.

Cutie:

15 bucăți
Europalet:

240 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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