
Popis produktu:

Bezdotykový dávkovač peny pre vlhčený toaletný papier. Dávkovanie prípravku
careMOUSSE je možné plynulo nastaviť. Kontrolka LED zobrazuje úroveň hladi-
ny naplnenia dávkova ča a stav batérie. Uzamykateľný zásobník je zhotovený z
robustného plastu PE a je chránený pred striekajúcou vodou.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4110101650

Použitie | Oblasť použitia:

Jednoducho podržte suchý toaletný papier pod dávkovačom a potom sa bezdo-
tykovo aplikuje vopred nastavené množstvo peny careMOUSSE. Vlhčený toalet-
ný papier sa medzičasom začal využívať v 30 – 50 % všetkých domácností. Či
už v hoteloch, kanceláriách alebo reštauráciách, vďaka prípravku XIBU sen-
seMOISTCARE sa vaši zákazníci budú cítiť ako doma a vy získate náskok pred
konkurenciou.

Veľkosť:

V x Š x H: 23 x 12,8 x 10,7 cm

Montáž:

Odporúčame montáž vedľa zásobníka toaletného papiera XIBU TISSUEPAPER
(cca 800 mm od spodnej hrany zásobníka až po podlahu).

Náplne:

careMOUSSE, 6x0,3 kg Art.-č. 4110708501

Dodatki:

powerPACK ex Art.-č. 4111202400
powerPACK in Art.-č. 4111203100
systémové batérie AAA-Typ Art.-č. 4111204300

Názov produktu: XIBU senseMOISTCARE [white]
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity

XIBU senseMOISTCARE [white]
Dávkovač na vlhčenie toaletného papiera

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 1/2



Odporúčanie produktu:

Na doplnenie zásobníka XIBU senseMOISTCARE možno zakúpiť prípravok ca-
reMOUSSE v patentovanom balení vacuumBAG. Zásobník je k dispozícii v
siedmych rôznych prevedeniach. Doplňujúce výrobky pre perfektne vybavenú
toaletu: zásobník toaletného papiera XIBU TISSUEPAPER, čistič záchodovej
dosky XIBU sense alebo touchSEATCLEANER a zásobník hygienických vreciek
XIBU sanitaryBAG na likvidáciu vložiek alebo tampónov.

Kartón navyše:

15 kusov
Europaleta:

180 kusov
Predajná jednotka:

kus

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity

XIBU senseMOISTCARE [white]
Dávkovač na vlhčenie toaletného papiera

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 2/2


