
Popis výrobku:

Mechanický dávkovač pěny pro dezinfekci a pěnové čištění prkénka WC. S
nastavitelným dávkovaným množstvím, rezervní nádržkou a optickým
indikátorem hladiny. 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.
Pro lepší odlišení v prostoru umývárny mají dávkovače dezinfekce zcela bílé
víko.

Jednotka balení:

1 kus č. výr. 4110221450

Použití | Oblast použití:

Podržte suchý toaletní papír pod dávkovačem a dotkněte se (rukou nebo
loktem) víka dávkovače, který následně vydá nastavené množství pěny
wcDISINFECT (povrchová dezinfekce bez alkoholu). Dezinfekční pěnu lze
snadno a bezpečně aplikovat na prkénka WC – čištění a dezinfekce v jediném
kroku. To umožňuje maximální hygienu a pomáhá udržet hodnotu umývárny.
Ideální pro umývárny v hotelech, veřejná zařízení, kancelářské budovy nebo
restaurace.

Velikost:

V x Š x H: 27,4 x 13,2 x 13 cm

Montáž:

Doporučené umístění za toaletou, vedle splachovacího tlačítka.

Náplně:

wcDISINFECT 6 x 300 ml č. výr. 4110707901

Příslušenství:

XIBU CAP disinfect č. výr. 4111210250
CAP LABEL wcDISINFECT č. výr. 4111209500

Název výrobku: XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Výrobková řada: HYGIENA koupelny | Dezinfekce

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA koupelny
Dezinfekce

XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Dávkovač dezinfekčního prostředku na prkénka WC
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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 DISINFECT hybrid – bezdotykový dávkovač dezinfekce, XIBU FOAM
analog – mechanický dávkovač pěnového mýdla, XIBU TOWEL analog –
mechanický dávkovač papírových ručníků, XIBU TISSUEPAPER analog –
výkonný dávkovač toaletního papíru a XIBU AIRFRESH hybrid – inovativní
dávkovač vůně.

Kartonáž:

15 kusů
Europaleta:

240 kusů
Prodejní jednotka:

kus
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