
careMOUSSE, 6x0,3 kg

100% = 80

50% = 90

Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Препоръчителен монтаж до дозатор за тоалетна хартия XIBU

TISSUEPAPER (ок. 800 мм от долната част на дозатора до пода).
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Арт. № 4110708501

Референции

За презареждане на XIBU senseMOISTCARE предлагаме пълнители с

careMOUSSE в патентована vacuumBAG. Дозаторът се предлага в

седем различни дизайна. Допълнителни продукт за идеално оборудвана

тоалетна: дозатор за тоалетна хартия XIBU TISSUEPAPER,

дезинфектант за тоалетни седалки XIBU sense или touchSEATCLEANER

и дозатор за хигиенни торбички XIBU sanitaryBAG за отстраняване и

изхвърляне на дамски превръзки и тампони.

Рамер

Арт. № 4110101650

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 230 x 128 x 107 мм

Монтаж

1 брой

Europallet

100% = 80

50% = 90

Recommended installation right next to the XIBU TISSUEPAPER dispenser

(approx. 800 mm from the lower edge of the dispenser to the floor).

Refills

Outer carton

careMOUSSE, 6x0,3 kg Art.-No. 4110708501
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As refill units for the XIBU senseMOISTCARE dispenser, careMOUSSE is 

provided in the patented vacuumBAG. For each dispenser, seven different 

decors are available. Supplementary products for the perfectly equipped 

toilet: the toilet paper dispenser XIBU TISSUEPAPER, the toilet seat 

cleaner XIBU sense or touchSEATCLEANER and the sanitary bag 

dispenser XIBU sanitaryBAG for the disposal of sanitary pads and tampons.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 41101016501 piece

230 x 128 x 107 mmH x W x D mm

Field of application/use

Simply place the dry toilet paper under the dispenser and the preset

quantity of careMOUSSE is dispended without any contact. Moistened toilet

paper is now used in 30-50 % of all households. The XIBU

senseMOISTCARE dispenser allows you to make your customers feel like

at home. Stand out positively from your competitors - whether in a hotel, an

office building or a restaurant.

Безконтактен дозатор за влажна тоалетна хартия. Подаваната доза

от пълнителя careMOUSSE може да бъде настроена без степени.

Посредством LED индикация следите нивото на пълнителя и

батерията на дозатора. Заключващият се дозатор е произведен от

издръжлив полиетиленов материал и е защитен от водни пръски.

Описание на продукта

Просто задръжте сухо парче тоалетна хартия под дозатора и

безконтактно ще бъде подаден careMOUSSE. Влажна тоалетна хартия

ползват средно 30 до 50% от домакинствата. С XIBU senseMOISTCARE

клиентите Ви ще се почувстват като у дома си, а Вие ще се отличите

сред останалите конкурентни фирми, независимо дали става дума за

хотел, бизнес сграда или ресторант.

Приложение/области на приложение

Contactless dispenser to moisten toilet paper. The dispensed quantity of

the careMOUSSE refill can be adjusted continuously. A LED level indicator

displays the fill level of the dispenser refill and the battery level. The

lockable dispenser is made of robust PE-plastic and is splash-water proof.

Product description

Innovative Hygiene.

XIBU senseMOISTCARE [white]XIBU senseMOISTCARE [white]
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