
Descriere produs:

Dispenser fără atingere, rezistent împotriva stropilor de apă, în design XIBU, pentru
livrarea de produse pentru protecția, curățarea, îngrijirea sau dezinfectarea pielii în
cadrul echipamentului individual de protecție. Completare protejată de acțiunea
aerului. Umplere ușoară și sigură a dispenserului datorită sistemului inovator vacu-
umBAG. Porție reglabilă manual. Pentru fiecare rezervă este disponibilă în volumul
livrării o etichetă adecvată care poate fi atașată la dispenser, astfel încât să fie ușor
de citit. Culoarea etichetei inclusiv numele produsului formează sistemul de culori
pentru o delimitare clară și simplă la umplerea și operarea dispenserului. Atunci
când se utilizează protecția pielii, curățarea, dezinfectarea și îngrijirea, este posibilă
o montare în serie a mai multor dispensere.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110302450

Folosire | Domenii de utilizare:

Adecvat îndeosebi pentru toate domeniile de activitate cu solicitare mai mare a
pielii resp. a mâinilor, ca de ex., în ateliere, zone publice, sănătate & îngrijire, între-
prinderi industriale, gastronomie & industrie hotelieră etc.
Poate fi utilizat și în zone în care există pericol de explozie.

Mărime:

I x L x A: 32,9 x 15,4 x 13,7 cm

Montaj:

Opțional, deasupra chiuvetei sau lângă chiuvetă. Înâlțimea pentru utilizator reco-
mandată este de cca. 1000 mm între marginea inferioară a dispenserului și pardo-
seală. La montajul deasupra chiuvetei, se lasă cel puțin 150 mm distanță între
marginea de jos a dispenserului și marginea chiuvetei.

Rezervă:

handPROTECT PURE, 6 x 750 ml Cod art. 4110710005
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g Cod art. 4110708939
abrasivCOLOR, 5 x 1050 g Cod art. 4110703239
abrasivPOWER, 5 x 1050 g Cod art. 4110703439
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml Cod art. 4110701339
creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml Cod art. 4110709701

Denumire produs: XIBU XL FLUID analog [white]
Domeniu produs: Igiena grupurilor sanitare
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Igiena grupurilor sanitare

XIBU XL FLUID analog [white]
Dispenser pentru soluție de protecţie a pielii şi igiena mâinilor
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handCREAM PURE, 6 x 450 ml Cod art. 4110710101
septDES GEL, 5 x 1000 ml Cod art. 4110708639

Accesorii:

XL SPACER KIT Cod art. 4111222100

Recomandare produs:

Produse de completare pentru locul de muncă perfect echipat conform EIP: XIBU
TOWEL hybrid - dispenserul de prosoape fără atingere.
Pentru creșterea conformității cu EIP, recomandăm varianta „hybrid” fără contact
în combinație cu un HsM Gateway pentru date în timp real.

Europalet: Unitate de vânzare:
238 bucăți Bucată
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