
Opis izdelka:

Mehanski podajalnik pene za razkuževanje in čiščenje za straniščne deske. Z
nastavljivo količino oddajanja, rezervoarjem in optičnim indikatorjem nivoja.
Možnost odpiranja pokrova na obeh straneh, z možnostjo zapiranja, ohišje iz
antistatične umetne snovi, odporne na udarce. Enostavno in varno polnjenje
podajalnika, zahvaljujoč inovativnega vodila vacuumBAG.
Za boljše ločevanje v umivalnici imajo razkuževalni podajalniki popolnoma bel
pokrov.

Enota pakiranja:

1 kos Št. art. 4110221450

Uporaba | področja:

Suhi toaletni papir podržite pod podajalnik in z ročnim aktiviranjem (z dlanjo ali
komolcem) pokrova dozirnika dozirajte nastavljeno količino pene wcDISINFECT
(razkuževanje površin brez alkohola). Dezinfekcijsko peno lahko enostavno in
varno nanesete na straniščni desk- čiščenje in razkuževanje v enem koraku. To
omogoča najvišjo stopnjo higiene in pomaga ohranjati vrednost umivalnice.
Idealno za umivalnice, kot na primer v hotelih, javnih objektih, poslovnih stavbah
ali restavracijah.

Velikost:

V x Š x G: 27,4 x 13,2 x 13 cm

Montaža:

Priporočena namestitev za straniščem, poleg gumba za splakovanje.

Polnila:

wcDISINFECT 6 x 300 ml Št. art. 4110707901

Dodatki:

XIBU CAP disinfect Št. art. 4111210250
CAP LABEL wcDISINFECT Št. art. 4111209500

Naziv izdelka: XIBU SEAT DISINFECT analog [white]
Področje uporabe izdelka: sanitarnaHIGIENA | Razkuževanje

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Priporočilo:

Označevanje polnila podajalnika je možno s pomočjo nosilca etikete XIBU CAP
in ustrezne etikete CAP LABEL na podajalniku.
Dodatni izdelki za perfektno opremljeno umivalnico: 
XIBU DISINFECT hybrid – brezkontaktni podajalnik razkužila, XIBU FOAM
analog – mehanski podajalnik penastega mila, XIBU TOWEL analog –
mehanski podajalnik brisač, XIBU TISSUEPAPER analog – učinkoviti podajalnik
toaletnega papirja in XIBU AIRFRESH hybrid – inovativni podajalnik dišav.

Zunanja škatla:

15 kosov
Evro palete:

240 kosov
Prodajna enota:

kos
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