
Opis izdelka:

Brezdotični dozator pene za vlažen toaletni papir. Količino doziranja pene
careMOUSSE je mogoče brezstopenjsko nastaviti. LED-prikaz stanja
napolnjenosti prikazuje nivo tekočine v dozatorju in kapaciteto baterij. Dozator,
ki ga je mogoče zakleniti, je izdelan iz trpežne polietilenske umetne snovi in je
zaščiten brez curki vode.

Enota pakiranja:

1 kos Št. art. 4110101650

Uporaba | področja:

Enostavno pod dozatorjem držite suh toaletni papir in nastavljena količina
čistilne pene careMOUSSE se bo brez dotika dozirala.. Vlažen toaletni papir se
uporablja že v 30 – 50 % vseh gospodinjstev. Z XIBU senseMOISTCARE lahko
svojim gostom omogočite občutek kot doma in pozitivno izstopate med
konkurenco, ne glede na to, ali v hotelu, pisarniški zgradbi ali restavraciji.

Velikost:

V x Š x G: 23 x 12,8 x 10,7 cm

Montaža:

Priporočena montaža poleg podajalnika toaletnega papirja XIBU
TISSUEPAPER (pribl. 800 mm od spodnjega roba podajalnika do tal).

Refil:

careMOUSSE, 6x0,3 kg Št. art. 4110708501

Dodatki:

powerPACK ex Št. art. 4111202400
powerPACK in Št. art. 4111203100
sistemske baterije AA-Tip Št. art. 4111204300

Naziv izdelka: XIBU senseMOISTCARE [white]
Področje uporabe izdelka: sanitarnaHIGIENA

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Priporočilo:

Kot dodatno polnjenje za XIBU senseMOISTCARE je pena careMOUSSE na
voljo v patentirani vakuumski vrečki vacuumBAG. Za dozator je na voljo sedem
različnih vzorcev. Dopolnilni izdelki za popolno opremljeno stranišče: podajalnik
toaletnega papirja XIBU TISSUEPAPER, čistilo za straniščno desko XIBU sense
ali touchSEATCLEANER in podajalnik higienskih vrečk XIBU sanitaryBAG za
odstranjevanje damskih vložkov ali tamponov.

Zunanja škatla:

kos
Evro paleta:

180 kosov
Prodajna enota:

kos
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