
Descriere produs:

Dispenser de spumă, fără atingere, pentru umezirea hârtiei igienice. Cantitatea
de dozare a rezervei careMOUSSE se poate regla în trepte. Un indicator LED al
nivelului de umplere vă arată nivelul de umplere a rezervei dispenserului și
nivelul bateriei. Dispenserul blocabil este fabricat din plastic PE robust și este
protejat împotriva stropirii cu apă.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110101650

Folosire | Domenii de utilizare:

țineți pur și simplu hârtia igienică uscată sub dispenser, iar cantitatea presetată
de spumă careMOUSSE se va doza fără atingere. Hârtia igienică umedă se
utilizează în prezent în 30 – 50 % din toate gospodăriile. Cu XIBU
senseMOISTCARE puteți oferi clienților dvs. sentimentul de acasă și vă puteți
evidenția pozitiv față de competitori, indiferent că este vorba de hoteluri, clădiri
de birouri sau restaurante.

Mărime:

I x L x A: 23 x 12,8 x 10,7 cm

Montaj:

Se recomandă montarea lângă dispenserul de hârtie igienică XIBU
TISSUEPAPER (cca. 800 mm de la muchia inferioară a dispenserului până la
podea).

Completare:

careMOUSSE, 6x0,3 kg Cod art. 4110708501

Accesorii:

powerPACK ex Cod art. 4111202400
powerPACK in Cod art. 4111203100
baterii sistem tip AA Cod art. 4111204300

Denumire produs: XIBU senseMOISTCARE [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU senseMOISTCARE [white]
Un dispenser pentru umezirea hârtiei igienice
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Recomandare produs:

Ca rezervă, XIBU senseMOISTCARE este disponibil ca vacuumBAG brevetată.
Dispenserele sunt disponibile în șapte variante diferite de decorațiuni. Produse
complementare pentru toaleta echipată optim: dispenserul de hârtie igienică
XIBU TISSUEPAPER, soluția de curățare a capacelor WC XIBU sense sau
touchSEATCLEANER și dispenserul de pungi igienice XIBU sanitaryBAG pentru
eliminarea absorbantelor igienice sau a tampoanelor.

Cutie:

15 bucăți
Europalet:

180 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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