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FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU CARE MOUSSE hybrid [black]
Podajalnik za vlaženje toaletnega papirja
Naziv izdelka:
Področje uporabe izdelka:

XIBU CARE MOUSSE hybrid [black]
sanitarnaHIGIENA

Opis izdelka:
Brezkontaktni podajalnik pene za vlažen toaletni papir. Z nastavljivo dozirno
količino*, samodejno zaustavitvijo in rezervno posodo. 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. Napajanje je možno preko omrežja,
energyBOX ali baterije.
*Preko aplikacije XIBU lahko opravite nastavitve na podajalniku in prikličete
informacije o prikazu stanja polnosti, stanju energije in zahtevah glede
servisiranja.
Enota pakiranja:
1 kos

Št. art. 4110221567

Uporaba | področja:
Suh toaletni papir držite pod podajalnikom in pena za nego in konzerviranje
(careMOUSSE) se dozira brezdotično. Vlažen toaletni papir se uporablja v 30–
50 % vseh gospodinjstev. Der XIBU CARE MOUSSE hybrid ponuja učinkovito in
okolju prijazno alternativo vlažnemu toaletnemu papirju. Idealno za območja, kot
so hoteli, poslovne stavbe, javni objekti ali restavracije.
Velikost:
V x Š x G: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm
Montaža:
Priporočena montaža poleg podajalnika toaletnega papirja XIBU
TISSUEPAPER (pribl. 80 cm od spodnjega roba podajalnika do tal).
Polnila:
careMOUSSE 6x300 ml

Št. art. 4110708501

Dodatki:
energyBOX M
rechargePOWER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid
XIBU CAP black
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XIBU CARE MOUSSE hybrid [black]
Podajalnik za vlaženje toaletnega papirja
CAP LABEL careMOUSSE

Št. art. 4111209600

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 FOAM hybrid brezkontaktni podajalnik mila, XIBU DISINFECT hybrid - brezkontaktni
podajalnik razkužila, XIBU TOWEL hybrid - brezkontaktni podajalnik brisač,
XIBU TISSUEPAPER hybrid - inteligentni podajalnik toaletnega papirja in XIBU
AIRFRESH hybrid - inovativni podajalnik za dišave.
Zunanja škatla:

Evro palete:

Prodajna enota:

15 kosov

240 kosov

kos
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