
Product description

Innovative Hygiene.

XIBU touchFOAM [white]XIBU touchFOAM [white]

300 x 133 x 119H x W x D mm

Field of application/use

The simple removable shrinkable vacummBAG and the reserve tank form

the air-tight soap container. The performance of the dispenser and the

quality of it's contents remain unaffected by water splashes or when

immobilised.

Механичен дозатор за сапун на пяна с регулируемо количество на

дозата, осигурен срещу прокапване с втори резервоар за до 100 порции.

Индикатор за нивото на консуматива, отваряне на капака с една ръка,

заключващ механизъм, наличен в различни декори, корпус от

антистатична удароустойчива ABS-пластмаса.

Описание на продукта

Лесно сменящата се вакуумна "свиваща" се торбичка и допълнителният

резервоар представляват една херметически затворена система.

Функционирането на дозатора и качеството на консуматива се

запазват дори при контакт с вода или при по-дълго съхранение. 

Приложение/области на приложение

Manual foam soap dispenser with adjustable dispensing amount, drip-free

with reserve tank for up to 100 portions. Filling level display, single-handed

cover opening, lockable, available in nine décors. Casing made of anti-

static, impact resistant ABS plastic.
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Optional either over or next to the wash basin as the dispenser is drip-free.

Recommended user height at approx. 1000 mm from bottom edge to floor.

By mounting over the wash basin keep distance of 150 mm between

underside of of dispenser and edge of wash basin.

Refills

Outer carton

foamSOAP, 6 x 0,6 kg

septFOAMSOAP, 6 x 0,6 kg

foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg

foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg

Art. No. 4110701503 

Art. No. 4110702603

Art. No. 4110705403

Art.-No. 4110708003
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Рамер

Арт. № 4110201450

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 300 x 133 x 119

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art. No. 4110201450

90

Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

При монтаж до или над умивалника дозаторът ще прокапе.

Препоръчителната височина за монтаж на дозатора е около 1000 мм

от долния кант на дозатора до пода. При монтаж над умивалник

разтоянието между долният кант на дозатора и ръбът на умивалника

трябва да бъде минимум 150 мм.
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Арт. № 4110701503

Арт. № 4110702603

Арт. № 4110705403

Арт. № 4110708003

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

дозатори XIBU TISSUEPAPER за тоалетна хартия, XIBU touchTOWEL,

механичен дозатор за кърпи за ръце и XIBU senseFRESHAIR,

интелигентен ароматизатор за помещения.

Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

TISSUEPAPER the toilet paper dispenser, XIBU touchTOWEL the 

mechanical hand towel dispenser and XIBU senseFRESHAIR the intelligent 

scent freshener.

References

Монтаж

1 бр.

foamSOAP, 6 x 0,6 кг

septFOAMSOAP, 6 x 0,6 кг

foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 кг

foamSOAP PURE, 6 x 0,6 кг

1 piece
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