
торба за отпадъци XIBU 45 литра, 6x25 бр.

1 piece

-

Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

За стенен монтаж или стоящ на пода. Ако се монтира заедно с

дозатора XIBU TOWEL, да се внимава да бъдат централно подравнени.
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Арт. № 4111101000

Референции

Допълващи продукти за перфектно оборудвани санитарни помещения:

дозатор XIBU senseFOAM, XIBU senseTOWEL, както и XIBU

senseFRESHAIR.

Рамер

Арт. № 4110201661

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 701 x 340 x 237 мм

Монтаж

1x

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110201661

-

Can be used for wall mounting or as stand alone solution. For common

mounting with the XIBU sense/touchTOWEL dispensers, pay attention to

line up in the middle.

Refills

Outer carton

bin liner XIBU 45l, 6 x 25 piec. Art.-No. 4111101000
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Complementary products for the perfect equiped lavatory: XIBU 

senseFOAM dispenser, XIBU senseTOWEL as well as XIBU 

senseFRESHAIR dispenser.

References

701 x 340  x 237 mmH x W x D mm

Field of application/use

The XIBU touchPAPERBOX has a PE-bag with approx. 45 litre capacity

inside to take the used paperTOWELs, so a clean disposing of the paper

towels without skin contact can be assured. Because of the diagonal

opening a sight contact with the contents can be avoid. Xibu

touchPAPERBOX is available in two specifications - white (art.nr.

4110201661) and black (art.nr. 4110201662).

Кофа за отпадъци от антистатична, удароустойчива ABS-пластмаса.

Със скрит шлиц за зареждане.

Описание на продукта

XIBU touchPAPERBOX разполага с РЕ торба за отпадъци с 45 литра

капацитет за поемане на използваните кърпи за ръце, чрез която

изхвърлянето на кърпите за ръце се осигурява без контакт с кожата.

Скосеният отвор предотвратява визуален контакт със съдържанието.

Xibu touchPAPERBOX се предлага в два варианта white (Арт. №

411020166100) и black (Арт. № 411020166200).

Приложение/области на приложение

Waste bin made of antistatic, impact resistant Polyethylen plastic.

Product description

Innovative Hygiene.

XIBU touchPAPERBOX [white]XIBU touchPAPERBOX [white]
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