
Описание на продукта:

Механичен дозатор със защита срещу водни пръски, с дизайн XIBU за
дозиране на продукти за защита, почистване и грижа за кожата или
дезинфектанти като част от личните предпазни средства. Консумативите са
защитени от излагане на въздух. Лесно и сигурно пълнене на дозатора с
помощта на иновативната система vacuumBAG. Ръчно регулируемо
количество на дозиране. За всяко зареждане на консумативи в обема на
доставката е включен подходящ етикет, който може да се постави върху
дозатора. Цветът на етикета, вкл. наименованието на продукта, формират
цветова система за ясно и лесно разграничаване при пълнене и работа с
дозаторите. Възможен е последователен монтаж на няколко дозатора,
когато се използват препарати за защита за кожата, почистване,
дезинфекция и грижа.

Опаковъчна единица:

1 брой Арт. № 4110302467

Приложение | области на приложение:

Особено подходящ за всички области, в които хигиената на ръцете и
защитата на кожата са от значение, като например в сервизи, обществени
зони, областта на здравето и превенцията, промишлени предприятия,
гастрономия и хотелиерство и т. н.
Може да се използва и в зони с опасност от експлозия.

Размер:

В х Ш х Д: 32,9 x 15,4 x 13,7 cм

Монтаж:

Опционално над или до мивка. Препоръчителна височина на използване
около 1000 мм разстояние на долния ръб на дозатора от пода. При монтаж
над мивка разстоянието между долния кант на дозатора и ръба на
умивалника трябва да бъде минимум 150 мм.

Консуматив:

handPROTECT PURE, 6 x 750 мл Арт. № 4110710005
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 г Арт. № 4110708939
abrasivCOLOR, 5 x 1050 г Арт. № 4110703239

Име на продукт: XIBU XL FLUID analog [black]
Продуктовата гама: Хигиена на тоалетната

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Хигиена на тоалетната

XIBU XL FLUID analog [black]
Дозатор за защита на кожата и хигиена на ръцете
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abrasivPOWER, 5 x 1050 г Арт. № 4110703439
creamSOAP PURE, 5 x 750 мл Арт. № 4110701339
creamSOAP PREMIUM, 6 x 750 мл Арт. № 4110709701
handCREAM PURE, 6 x 750 мл Арт. № 4110710101
septDES GEL, 5 x 1000 мл Арт. № 4110708639

Аксесоари:

XL SPACER KIT Арт. № 4111222100

Препоръки на продукти:

Допълнителни продукти за перфектно оборудвано работно място,
отговарящо на изискванията за ЛПС: XIBU TOWEL hybrid - безконтактният
дозатор за хартиени кърпи за ръце.
За да се повиши съответствието с изискванията за ЛПС, препоръчваме
безконтактния „hybrid“ вариант в комбинация с HsM Gateway за данни в
реално време.

Евро пале: Продажна единица:
238 Броя Брой

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Хигиена на тоалетната

XIBU XL FLUID analog [black]
Дозатор за защита на кожата и хигиена на ръцете
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