
Product description

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 paperBOY [white]LUNA 2.0 paperBOY [white]

Field of application/use

The toiletPAPER holder for your guest room.LUNA 2.0 paperBOY dispenser

for 1 1/4 rolls multiROLL toiletPAPER with automatic switch-over -

therefore never empty. Up to 9 times more paper than conventional paper

roll holders.

Корпус от антистатична, удароустойчива ABS-пластмаса, бял, гланц.

Автоматично падане на втората ролка, спирачна система за

икономично подаване на хартия, монтажна рамка за механизмът и

прозорец за визуален контрол, показващ нивото на напълване.

Описание на продукта

Дозатор за тоалетна хартия за Вашите стаи за гости. Дозатор LUNA

2.0 paperBOY за 1 1/4 ролки multiROLL тоалетна хартия, с автоматично

превключване- поради това дозаторът "никога не е празен". До 9 пъти

повече хартия в дозатора в сравнение с другите предлагащи се

дозатори.

Приложение/области на приложение

Housing made of antistatic, impact resistant ABS plastic, white polished.

Automatic switch over to the second roll, unroll brakes for economic paper

consumption, catch mechanism for blank rods, filling level indicator.

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 41104004501 piece

240 x 140 x 170H x W x D mm

Europallet

80

recommended at approx. 800 mm lower edge of mounting panel

Refills

Outer carton

multiROLL toiletPAPER Z4, 32 rolls/crt.

multiROLL toiletPAPER V3, 32 rolls/crt.

Art.-No. 4110801400

Art.-No. 4110801300

10

Complementary products for the perfect equipped lavatory: LUNA 2.0 

showerMAID,  LUNA 2.0 hygieneBEUTEL and LUNA 2.0 multiBOX

References

Рамер

Арт. №. 4110400450

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 240 x 140 x 170

Монтаж

1 бр.

multiROLL тоалетна хартия Z4, 32 

ролки/кашон

multiROLL тоалетна хартия V3, 32 

ролки/кашон

80

Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Препоръчителен монтаж на около 800 мм от долния кант на дозатора

до пода.
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Арт. №. 4110801400

Арт. №. 4110801300

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

дозатори LUNA 2.0 showerMAID, LUNA 2.0 hygieneBEUTEL и LUNA 2.0

multiBOX
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