
Product description

Innovative Hygiene.

LUNA 2.0 showerMAID [white]LUNA 2.0 showerMAID [white]

230 x 78 x 100H x W x D mm

Field of application/use

The LUNA 2.0 showerMAID dispenser offers with its five products a complete

bodycare system: from a hand soap over a hair and body shampoo through to a

body lotion. The refill bottle is easy to replace. The functionality of the dispenser

and the quality of the product fully remain even if in contact with splash water or

in case of longer downtimes. With each push of the front button, an equal

amount of showerMAID lotion is dispensed.

Kryt je z antistatické nárazu odolné ABS-umělé hmoty, lesklý bílý. Čelní

mechanika stisku, obsluha jednou rukou.

Popis výrobku

Dávkovač LUNA 2.0 showerMAID nabízí se svými 5 náplněmi kompletní systém 

péče: od mýdla na ruce přes Hair & Body Gel až k tělovému mléku. Náplně jsou

jednoduše vyměnitelné. Funkce dávkovače a kvalita náplně zůstávají

zachovány i při kontaktu se stříkající vodou nebo delší době nepoužívání. Při

každém stlačení ovládacího tlačítka na přední straně se dávkuje stále stejná

porce showerMAID mléka.

Použití/oblast použití 

Housing made of antistatic, impact-resistant ABS-plastic, glossy white. Single-

hand push mechanism.

1600

The mounting of the dispenser will be done with the included mountingplate

using two screws. Mounting for showers: recommended height from lower edge

of dispenser to floor is 1300 mm. Mounting for bath tubs: minimum 100 mm

distance between lower edge of dispenser and edge of tub.

Mounting for wash basins: min. 150 mm below the mirrow and 80-100 mm

distance between lower edge of dispenser and washbasins.

Refills

Outer carton

each 24x

showerMAID hair&BODY fresh, 215 ml

showerMAID hair&BODY asia, 215 ml

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive, 215 ml

showerMAID handSOAP rose, 215 ml

showerMAID hand&bodyLOTION white pearl, 215 ml

Art.-No. 4110709436

Art.-No. 4110709136

Art.-No. 4110709336

Art.-No. 4110709536

Art.-No. 4110709236

20

Velikost 

č. výr. 4110400550

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 230 x 78 x 100

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110400550

1600

Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Montáž probíhá pomocí jedné na stěnu přišroubované (2 šrouby) montážní

destičky. 

Montáž pro sprchy: Doporučená výška od dolní hrany dávkovače k podlaze 130

cm. Montáž u vany: Při montáži u vany minimálně 10 cm vzdálenost mezi

spodní hranou dávkovače a okrajem vany.

Montáž u umyvadla: minimálně 15 cm pod zrcadlem a 8-10 cm vzdálenost mezi

dolní hranou dávkovače a umyvadlem.

20

č. výr. 4110709436

č. výr. 4110709136

č. výr. 4110709336

č. výr. 4110709536

č. výr. 4110709236

Reference

Doplňkové výrobky pro perfektní vybavení koupelny v hotelovém pokoji

doporučujeme: LUNA 2.0 paperBOY, LUNA 2.0 hygieneBEUTEL, LUNA 2.0

multiBOX a LUNA 2.0 wasteBOX S.

Complementary products for the perfect equipped lavatory: LUNA 2.0 

paperBOY, LUNA 2.0 hygieneBEUTEL, LUNA 2.0 multiBOX and LUNA 2.0 

wasteBOX S

References

Montáž

1 kus

vždy 24x

showerMAID hair&BODY fresh, 215 ml

showerMAID hair&BODY asia, 215 ml

showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive, 215 ml

showerMAID handSOAP rose, 215 ml

showerMAID hand&bodyLOTION white pearl, 215 ml

1 piece
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