Innovative Hygiene.

multiROLL handTUCH X1

multiROLL кърпи за ръце X1

Product description
Refill for XIBU TOWEL hybrid, XIBU sense/touchTOWEL and XIBU
inoxTOWEL dispensers. White, 1-ply, with microstructure and quality seal.
Suitable for all applications. Awarded the EU Ecolabel.

Описание на продукта
Консуматив на дозатори от видовете XIBU TOWEL hybrid, XIBU sense/
touchTOWEL и XIBU inoxTOWEL. В бял цвят, на едно ниво, с
микрощамповка и сертификат за качество. Идеални за всякакви
приложения. Отличен с ЕС-етикет за екологичност.

Field of application/use
In the XIBU TOWEL hybrid, XIBU sense/touchTOWEL and XIBU
inoxTOWEL dipensers one finds two multiROLL hand towel paper rolls
placed on top of each another. The lower roll is in use whilst the upper roll is
in waiting position. Upon use of the dispenser, a 240 mm length sheet will
automatically be cut and released. Very absorbent and therefore extremely
economical in contrast to conventional foldable paper, only 1 sheet per use is
required. 195 running metres per roll, equivalent to 813 tears.

Приложение/области на приложение
В дозатора XIBU TOWEL hybrid, XIBU sense/touchTOWEL и XIBU
inoxTOWEL има място за две ролки multiROLL кърпи за ръце, които са
една над друга. Използва се долната ролка, а горната е в изчакваща
позиция. Чрез издърпване на лист хартия, дозаторът автоматично
отрязва и подава нов лист с дължина 240 мм. Хартията попива водата
много добре и затова е извънредно икономична в сравнение с други,
предлагащи се на пазара хартии, 1 лист е напълно достатъчен при
употреба. Дължината на ролката е 195 м, което отговаря на 813
откъсвания.

Packaging units
5 rolls/carton

Съдържание на опаковката
5 ролки/кашон

Art.-No. 4110901100

Арт. № 4110901100

Storage
Always store paper in a dry place.

Съхранение
Хартията да се съхранява на сухо място.

References
As an alternative to multiROLL paperTOWEL X1, we recommend multiROLL
XB2, X Premium or X2.

Референции
Като алтернатива на multiROLL кърпи за ръце X1 препоръчваме
multiROLL XB2, X Premium или X2.
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