HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Dávkovač dezinfekčného prípravku na WC-dosky
XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
HYGIENA v oblasti sanity | Dezinfekcia

Názov produktu:
Oblasť produktov:
Popis výrobku:

Mechanický dávkovač mydlovej peny na dezinfekciu a čistenie WC dosiek penou. S nastaviteľným množstvom dávky, rezervnou nádržkou a optickým ukazovateľom stavu naplnenia. Otvorenie krytu jednou rukou, uzamykateľný, puzdro z
antistatického tvrdeného plastu. Jednoduché a bezpečné plnenie dávkovača
vďaka inovatívnemu vedeniu vacuumBAG.
Pre lepšie rozlíšenie v sanitárnom priestore majú dávkovače dezinfekčných
prostriedkov úplne biele viečko.
Jednotka na balenie:
1 kus

Art.-č. 4110221450

Použitie | Oblasť použitia:
Podržte suchý toaletný papier pod dávkovač a manuálnym stlačením (rukou
alebo lakťom) veka dávkovača sa odovzdá nastavené množstvo peny wcDISINFECT (dezinfekcia povrchov bez obsahu alkoholu). Dezinfekčnú penu môžete
jednoducho a bezpečne naniesť na WC dosku – čistenie a dezinfekcia iba v
jednom kroku. Tým je zaistená a zabezpečená maximálna hygiena, čo pomáha
pri zachovaní hodnoty sanitárneho priestoru. Ideálne pre sanitárne priestory v
hoteloch, verejných zariadeniach, kancelárskych budovách alebo v reštauráciách.
Veľkosť:
V x Š x H: 27,4 x 13,2 x 13 cm
Montáž:
Odporúčané umiestnenie za toaletou, vedľa tlačidla na splachovanie.
Náplne:
wcDISINFECT 6 x 300 ml

Art.-č. 4110707901

Príslušenstvo:
XIBU CAP disinfect
CAP LABEL wcDISINFECT
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HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Dávkovač dezinfekčného prípravku na WC-dosky
Odporúčanie produktu:
Náplň dávkovača je možné označiť na dávkovači pomocou držiaka štítkov XIBU
CAP a príslušného štítku CAP LABEL.
Dodatočné produkty na perfektne vybavené sanitárne priestory:
XIBU DISINFECT hybrid – bezdotykový dávkovač dezinfekčného prostriedku,
XIBU FOAM analog – mechanický dávkovač mydlovej peny, XIBU TOWEL analog – mechanický dávkovač papierových utierok na ruky, XIBU TISSUEPAPER analog – efektívny dávkovač toaletného papiera a XIBU AIRFRESH hybrid – inovačný osviežovať vzduchu.
Kartón navyše:

Europaleta:

Predajná jednotka:

15 kusov

240 kusov

kus
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