IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU TOWEL analog [white]
Dispenserele de prosop hârtie
Denumire produs: XIBU TOWEL analog [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie
Descriere produs:
Dispenser mecanic pentru role prosop mâini. Comutare automată de la rola
goală la cea plină, tăiere coală de 240 mm integrată, indicator de încărcare,
deschidere capac cu o singură mână, se închide, protejat antiefracţie, disponibil
în diferite decoruri. Carcasă robustă din material plasic ABS, cu proprietăți
antistatice și rezistent șoc.
Unitate de ambalare:
1 bucată

Cod art. 4110221750

Folosire | Domenii de utilizare:
Pentru 2 role multiROLL prosop mâini cu comutare automată- de aceea
niciodată gol. Rola de jos este în folosință, cea de sus se alfă în poziția de
așteptare. Prin tragere de hârtia ieșită în afară, este livrată o coală tăiată în
prealabil.
Mărime:
I x L x A: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm
Montaj:
Înâlțimea pentru utilizator recomandată este de cca. 1300 mm între marginea
inferioară a dispenserului și pardoseală. În caz că există, atenție la alinierea cu
marginea inferioară a oglinzii.
Rezerve:
prosop mâini multiROLL X Premium
prosop mâini multiROLL X2
prosop mâini multiROLL XB2
prosop mâini multiROLL X1

Cod art. 4110901400
Cod art. 4110900900
Cod art. 4110901000
Cod art. 4110901100

Recomandare produs:
Suplimentele pentru toaleta sunt perfect echipate: XIBU TISSUEPAPER analog
dispenserul de hârtie igienică, XIBU FOAM analog dispenserul mecanic de
săpun spumă, XIBU DISINFECT hybrid dispenserul fără atingere pentru
dezinfectant și XIBU AIRFRESH hybrid dispenserul odorizant inteligent de
cameră.
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Europalet:

Unitate de vânzare:

32 bucăți

bucată
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