
Descriere produs:

Sensor infraroșu pentru debitare fără atingere, cu volum reglabil, autostop, tastă
de curățare, nu picură, cu rezervor de până la 100 porții. Nivelul și capacitatea
bateriei sunt monitorizate electronic, afișare electronică a statutului, deschidere
cu o mână, blocabil, disponibil în diferite decoruri. Carcasă robustă din material
plastic ABS, cu proprietăți antistatice și rezistent șoc.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110201050

Folosire | Domenii de utilizare:

Recipientul vidat, care se poate înlocui foarte simplu și recipientul de rezervă
alcătuiesc recipientul ermetic de săpun. În combinație cu XIBU disinfectTABLE
și XIBU disinfectFLOOR permite utilizarea spumei dezinfectante septDES
FOAM de pe suport mobil.

Mărime:

I x L x A: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montaj:

Opțional deasupra sau lângă chiuvetă deoarece dispenserul nu picură.
Înălțimea recomandată de la aprox. 1000 mm cantă dispenser până la podea.
La montajul deasupra chiuvetei se lasă cel puțin 150 mm distanță între canta de
jos a dozatorului până la marginea chiuvetei.

Rezerve:

foamSOAP, 6 x 0,6 kg Cod art. 4110701503
foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg Cod art. 4110705403
foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg Cod art. 4110708003
septDES FOAM, 6 x 0,6 kg Cod art. 4110708703

Accesorii:

baterii sistem tip C Cod art. 4111201200
powerpackADAPTER foam Cod art. 4111206800
powerpack ex Cod art. 4111202400
powerpack in Cod art. 4111203100
clemă fixare albastră Cod art. 4111200800

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

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU senseFOAM [white]
Dispenser săpun
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Recomandare produs:

Suplimentele pentru toaleta sunt perfect echipate: XIBU TISSUEPAPER
dispenserul pentru hârtie igienică și XIBU senseTOWEL dispenserul fără
atingere pentru hârtie prosop, XIBU senseFRESHAIR odorizant inteligent.

Europalet:

60 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU senseFOAM [white]
Dispenser săpun

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


