
Termékleírás:

XIBU formatervezésű, érintés nélküli, vízálló adagoló bőrvédő, bőrtisztító, bőr-
ápoló és fertőtlenítő termékek adagolásához. Egy LED-es jelző jeleníti meg az
adagoló és az akkumulátor töltöttség szintjét. A hosszantartó utántöltésekkel -
megfelelő karbantartás mellett - az adagoló soha nem lesz üres. Állítható ada-
golási mennyiség. Az utántöltéstől függően egy címkét biztosítunk, amelyet jól
olvashatóan tegyen fel az adagolóra. A senseTECHNOLOGY technológia bizto-
sítja a termék gyors szállítását csúcsidőben is. A soros telepítés a XIBU XL
combiKIT segítségével lehetséges.

Csomagolási egység:

1 darab Cikkszám: 4110301070

Felhasználás | Alkalmazási terület:

Különösen alkalmas minden olyan területen, ahol számít a higiénia és a kéz vé-
delme, például üzemekben, nyilvános helyeken, az egészségügyben és az
egészségügyi szolgáltatások területén, az iparban, a gasztronómiában és a
szállodaiparban, stb.

Méret:

H x SZ x M: 29,5 x 15,5 x 11,8 cm

Szerelés:

A mosdó felett vagy mellett. Az ajánlott használati magasság legalább 1000 mm
az elosztó aljától a földig. Ha a mosdó fölé van szerelve, akkor tartson legalább
150 mm távolságot az elosztó és a mosdó széle között.

Újratöltés:

handPROTECT PURE, 6 x 750 ml Cikkszám: 4110710005
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g Cikkszám: 4110708939
abrasivCOLOR, 5 x 1050 g Cikkszám: 4110703239
abrasivPOWER, 5 x 1050 g Cikkszám: 4110703439
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml Cikkszám: 4110701339
creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml Cikkszám: 4110709701
handCREAM PURE, 6 x 450 ml Cikkszám: 4110710101
septDES GEL, 5 x 1000 ml Cikkszám: 4110708639

Terméknév: XIBU XL senseFLUID [white]
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Tartozék:

C típusú rendszer elem Cikkszám: 4111201200
powerPACK ex Cikkszám: 4111202400
powerPACK in Cikkszám: 4111203100
powerPACK BOX Cikkszám: 4111204700
XIBU XL combiKIT Cikkszám: 4111204500
Y combiCABLE Cikkszám: 4111204600

Termékajánlás:

A HAGLEITNER XIBU XL senseFLUID sorozata biztosítja a keze ideális tisztítá-
sát és védelmét. A szennyezettség típusától és az alkalmazási területtől függő-
en a következő termékek állnak a rendelkezésére: handPROTECT PURE bőr-
védőként, creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPO-
WER a tisztításhoz, handCREAM PURE a bőrápoláshoz és septDES GEL a
kézFertőtlenítéshez.

Karton:

10 darab
Eu raklap:

160 darab
Értékesítési egység:

darab
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