
Описание на продукта:
Механичен дозатор на пяна за дезинфекция и за почистване с пяна на
тоалетни седалки. С регулируемо количество на дозиране, резервна
опаковка и оптичен индикатор на нивото на напълване. Отваряне на
капака от двете страни, заключващ се корпус от стабилна
антистатична пластмаса, устойчива на удар. Лесно и сигурно пълнене
на дозатора с помощта на иновативната система vacuumBAG.
За по-добро разграничаване в санитарното помещение дозаторите за
дезинфекциращо средство имат напълно бял капак.

Опаковъчна единица:
1 брой Арт. № 4110221450

Приложение | области на приложение:
Дръжте сухата тоалетна хартия под дозатора и чрез ръчно
задействане (с ръка или лакът) капакът на дозатора дозира
настроеното количество пяна wcDISINFECT (дезинфекция на
повърхността без алкохол). Дезинфекциращата пяна се нанася лесно и
безопасно върху тоалетната седалка - почистване и дезинфекция само
с едно действие. Това позволява максимална хигиена и допринася за
поддържане на качеството на санитарното помещение. Идеална за
санитарни помещения в хотели, обществени съоръжения,
административни сгради или ресторанти.

Размер:
В х Ш х Д: 27,4 x 13,2 x 13 см

Монтаж:
Препоръчва се поставянето на този дозатор да бъде зад тоалетната
чиния, точно до бутона за изплакване.

Консумативи:
wcDISINFECT 6 x 300 мл Арт. № 4110707901

Аксесоари:
XIBU CAP disinfect Арт. № 4111210250
CAP LABEL wcDISINFECT Арт. № 4111209500

Име на продукт: XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА | Дезинфекция

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Препоръки на продукти:
Възможно е обозначаване на пълненето на дозатора с държач на
етикети XIBU CAP и съответния етикет CAP LABEL на дозатора.
Допълнителни продукти за перфектно оборудвано санитарно
помещение: 
XIBU DISINFECT hybrid - безконтактният дозатор на дезинфекциращо
средство, XIBU FOAM analog - механичният дозатор за сапун на пяна,
XIBU TOWEL analog - механичният дозатор за хартиени кърпи за ръце,
XIBU TISSUEPAPER analog - ефективният дозатор на тоалетна хартия
и XIBU AIRFRESH hybrid - иновативният освежител за въздух.

Опаковъчен картон:
15 Броя

Евро пале:
240 Броя

Продажна единица:
брой
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