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XIBU inoxTISSUEPAPER

XIBU inoxTISSUEPAPER

Product description
Toilet paper dispenser with stainless steel housing. Dispenser for 2
multiROLL toiletPAPER rolls. Automatic roll release after first roll is
empty, with unroll brake, lockable and core catch mechanism. One
refilling replaces up to 8 conventional rolls of toilet paper. Housing made
from durable stainless steel.

Описание на продукта
Дозатор за тоалетна хартия с корпус от неръждаема стомана. Дозатор
за 2 multiROLL ролки тоалетна хартия. Автоматично падане на втората
ролка след изразходването на първата ролка, спирачна система,
заключващ механизъм, монтажна рамка за механизмът. Едно зареждане
отговаря на зареждане с 8 обикновени ролки тоалетна хартия. Корпус от
неръждаема стомана.

Field of application/use
For 2 multiROLL toilet paper rolls. When the lower roll is in use, the
upper roll is in waiting position. After use of the lower roll, the reserve
roll situated in waiting position falls down into place. The dispenser is
therefore "never empty".

Приложение/области на приложение
За 2 multiROLL ролки тоалетна хартия. Когато долната ролка е в
употреба, горната ролка е в позиция на изчакване. След използването на
долната ролка, ролката резерва автоматично пада и е готова за
употреба. Поради това дозаторът "никога не е празен".

Dimensions
H x W x D mm

Рамер
В х Ш х Д mm

Packaging units
1 piece

402 x 209 x 170

Art.-No. 4131100466

402 x 209 x 170

Съдържание на опаковката
1 бр.

Арт. № 4131100466

Installation
The flush-mounted version in combination with the inox inFRAME tissue
(Art.-No. 4131200866). Surface-mounted version in combination with the
inox exFRAME tissue (Art.-No. 4131200966).

Монтаж
Вариант скрит монтаж на inox inFRAME tissue (Арт. № 4131200866).
Вариант външен монтаж на inox exFRAME tissue (Арт. № 4131200966).

Refills
multiROLL toilettPAPIER Z4, 32 rolls/crt.
multiROLL toilettPAPIER V3, 32 rolls/crt.
multiROLL toilettPAPIER B2, 32 rolls/crt.
multiROLL toilettPAPIER W2, 42 rolls/crt.
System batteries AAA-Type
powerPACK in
powerPACK ex
inoxAURA tissue

Пълнител
multiROLL тоалетна хартия Z4, 32 ролки/кашон
multiROLL тоалетна хартия V3, 32 ролки/кашон
multiROLL тоалетна хартия B2, 32 ролки/кашон
multiROLL тоалетна хартия W2, 42 ролки/кашон
Батерия тип AAA
powerPACK in
powerPACK ex
inoxAURA tissue

Art.-No. 4110801400
Art.-No. 4110801300
Art.-No. 4110801500
Art.-No. 4110800900
Art.-No. 4111202700
Art.-No. 4111203100
Art.-No. 4111202400
Art.-No. 4131200766

Арт. № 4110801400
Арт. № 4110801300
Арт. № 4110801500
Арт. № 4110800900
Арт. № 4111203100
Арт. № 4111202400
Арт. № 4131201266
Арт. № 4131200766

Референции
Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:
XIBU inoxFOAM, дозатор от инокс за сапун на пяна и XIBU inoxTOWEL,
безконтактният дозатор от инокс за сгънати кърпи.

References
Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU
inoxFOAM, the touchless INOX foam dispenser and XIBU inoxTOWEL,
the touchless INOX hand towel dispenser.
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