
Popis produktu:

Bezdotykový dávkovač peny pre vlhčený toaletný papier. S nastaviteľným*
množstvom dávky, automatickým zastavením a rezervnou nádržkou. Otvorenie
krytu jednou rukou, uzamykateľný, puzdro z antistatického tvrdeného plastu.
Jednoduché a bezpečné plnenie dávkovača vďaka inovatívnemu vedeniu vacu-
umBAG. Možnosť elektrického napájania cez elektrickú sieť. energyBOX alebo
akumulátor.
* Nastavenia dávkovača je možné vykonať pomocou aplikácie XIBU, pomocou
ktorej je možné vyvolať informácie o stave náplne, stave napájania a požiadav-
kách na obsluhu.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4110221550

Použitie | Oblasť použitia:

Podržte suchý toaletný papier pod dávkovačom a potom sa bezdotykovo apliku-
je ošetrujúca pena neobsahujúca konzervačné látky (careMOUSSE). Vlhčený
toaletný papier v súčasnej dobe používa 30 až 50 % všetkých domácností. XI-
BU CARE MOUSSE hybrid ponúka efektívnu a ekologickú alternatívu k vlhkému
toaletnému papieru. Ideálne pre oblasti, ako sú hotely, kancelárske budovy, ve-
rejné zariadenia alebo reštaurácie.

Veľkosť:

V x Š x H: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Montáž:

Odporúčame montáž vedľa dávkovača toaletného papiera XIBU TISSUEPA-
PER (cca 80 cm od spodnej hrany dávkovača až po podlahu).

Náplne:

careMOUSSE 6x300 ml Art.-č. 4110708501

Dodatki:

energyBOX M Art.-č. 4111208800
rechargePOWER hybrid Art.-č. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Art.-č. 4111208300

Názov produktu: XIBU CARE MOUSSE hybrid [white]
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity

XIBU CARE MOUSSE hybrid [white]
Dávkovač na vlhčenie toaletného papiera
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XIBU CAP white Art.-č. 4111210250
CAP LABEL careMOUSSE Art.-č. 4111209600

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 FOAM
hybrid - bezdotykový dávkovač mydla, XIBU DISINFECT hybrid - bezdotykový
dezinfekčného prostriedku, XIBU TOWEL hybrid - bezdotykový dávkovač pa-
pierových utierok na ruky, XIBU TISSUEPAPER hybrid - inteligentný dávkovač
toaletného papiera a XIBU AIRFRESH hybrid - inovatívny osviežovač vzduchu.

Kartón navyše:

15 kusov
Europaleta:

240 kusov
Predajná jednotka:

kus
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