
Termékleírás:

A WC-ülőkék fertőtlenítésére és habtisztítására szolgáló mechanikus habadago-
ló. Állítható adagolt mennyiséggel, tartaléktankkal és optikai töltöttségkijelzővel.
Két kézzel nyitható fedél, zárható, antisztatikus, ABS ütésálló műanyag ház. Az
adagoló egyszerű és biztonságos feltöltése az innovatív vacuumBAG vezető-
elemnek köszönhetően.
A mosdóhelyiségen belüli jobb elkülönítés érdekében a fertőtlenítőszer-adago-
lók fedele teljesen fehér.

Csomagolási egység:

1 darab Cikkszám: 4110221450

Felhasználás | Alkalmazási terület:

Tartsa a száraz toalettpapírt az adagoló alá, majd nyomja meg (kéz vagy kö-
nyök) az adagoló fedelét, hogy hozzájusson a beállított wcDISINFECT hab-
mennyiséghez (alkoholmentes felületfertőtlenítés). A fertőtlenítő hab egyszerű-
en és biztonságosan felvihető a WC-ülőkére – tisztítás és fertőtlenítés egy lé-
pésben. Ez a legmagasabb szintű higiéniát teszi lehetővé, és hozzájárul a vizes
helyiség értékének megőrzéséhez. Ideális szállodák, középületek, irodaépületek
vagy éttermek vizes helyiségeiben való használatra.

Méret:

M x Sz x M: 27,4 x 13,2 x 13 cm

Szerelés:

Ajánlott felhelyezés: a toalett mögött vagy az öblítőgomb mellett.

Utántöltés:

wcDISINFECT 6 x 300 ml Cikkszám: 4110707901

Tartozék:

XIBU CAP disinfect Cikkszám: 4111210250
CAP LABEL wcDISINFECT Cikkszám: 4111209500

Terméknév: XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA | Fertőtlenítés

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA
Fertőtlenítés

XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Fertőtlenítőszer-adagoló a WC-ülőkékhez
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Termékajánlás:

Az adagoló utántöltését a XIBU CAP címketartó, valamint az adagolón található,
megfelelő CAP LABEL címke segítségével lehet megjelölni.
Kiegészítő termékek a tökéletesen felszerelt mosdóhelyiségért: 
XIBU DISINFECT hybrid - az érintésmentes fertőtlenítőszer adagoló, XIBU
FOAM analog- a mechanikus habszappan adagoló, XIBU TOWEL analog - a
mechanikus kéztörlő-adagoló, XIBU TISSUEPAPER analog - a hatékony toalett-
papír-adagoló és XIBU AIRFRESH hybrid - az innovatív illatadagoló.

Karton:

15 darab
EU raklap:

240 darab
Értékesítési egység:

darab
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