
Descriere produs:

Dispenser de săpun spumă cu senzor și carcasă din oțel inoxidabil. Sensor
infraroșu pentru debitare fără atingere, cu volum reglabil, autostop, tastă de
curățare, nu picură, cu rezervor de până la 100 porții. Nivelul soluției și
capacitatea bateriilor supravegheate electronic, inel luminat pentru afișarea
stării de funcționare, deschiderea capacului cu o singură mână, carcasă
aretabilă din oțel inoxidabil indestructibil.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4131100366

Folosire | Domenii de utilizare:

Dispenser săpun spumă cu flacon vacuumBAG ușor de înlocuit. Recipientul de
rezervă și refillul vacuumBAG formează un rezervor etanș de săpun. Datorită
senzorului pentru detectarea mâinilor se elimină automat cantitatea de săpun
necesară.

Mărime:

I x L x A: 41,6 x 17 x 11,5 cm

Montaj:

Opțiune montare în perete cu inox inFRAME foam (cod art. 4131200566).
Opțiune montare pe perete cu inox exFRAME foam (cod art. 4131200666).

Rezerve:

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

Accesorii:

baterii sistem tip C Cod art. 4111201200
powerpackADAPTER foam Cod art. 4111206800
powerPACK ex Cod art. 4111202400
powerPACK in Cod art. 4111203100
inoxAURA foam Cod art. 4131200466

Denumire produs: XIBU inoxFOAM
Domeniu produs: IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU inoxFOAM
Dispenser de săpun din oțel inoxidabil
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Recomandare produs:

Suplimentele pentru toaleta sunt perfect echipate: XIBU inoxTISSUEPAPER
dispenser hârtie igienică INOX, XIBU inoxTOWEL dispenser hârtie prosop INOX
cu senzor.

Europalet:

35 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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