
handPROTECT, 6 x 0,7 kg

144

Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott szerelési magasság kb. 1300 mm a padlótól számítva. A mosdó és az

adagoló között legalább 150 mm távolságot hagyjunk. Az adagolót célszerű

olyan helyre felszerelni ahol az a munka megkezdése előtt használható, pl.

öltözőben, szerelőcsarnok bejárata mellett, mosdó helyiségek.
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Cikkszám: 4110703105

Referencia

A LUNA dermaPROTECT rendszerrel a Hagleitner egy komplett és innovatív

megoldást kínál minden munkaterületre. A rendszer a LUNA handPROTECT,

LUNA handDISINFECT LUNA ipariSZAPPAN és LUNA kézKRÉM adagolókból

áll.

Méret

Cikkszám: 4110300250

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 270 x 120 x 140

Szerelés

LUNA handPROTECT adagoló

Europallet

144

Recommended user height at approx. 1300 mm from the bottom of the

dispenser to the floor. Mounting above sinks needs min. 150 mm distance

between dispenser and edge of the basin. A mounting spot should be

chosen which allows protecting of the hands before beginning of the work.

Refills

Outer carton

handPROTECT Lotion, 6 x 0,75 kg Art.-No. 4110703105
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Hagleitner offers with the LUNA dermaPROTECT System an innovative 

solution for all kinds of working areas. Consisting of LUNA handPROTECT, 

LUNA abrasivSEIFEN and LUNA handCREAM Spender.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110300250LUNA handPROTECT Spender

270 x 120 x 140H x B x D mm

Field of application/use

LUNA handPROTECT Spender specially designed for industry, auto repair

shops and food industry. The trouble-free changeable vacuumBAG shrink

bottle and the dispense tube form an air-tight reservoir. The operation of the

dispenser and the quality of it's contents remain unchanged in case the

dispenser isn´t used for a long period of time. With each elbow operation a

portion of handPROTECT lotion is dispensed.

Az adagoló antisztatikus, ütésálló ABS műanyagból készült, fehér színben.

Alkarral működtethető, kémlelőnyílás a töltet ellenőrzésére, rendszerkulccsal

zárható.

Termékleírás

A LUNA handPROTECT adagoló kimondottan műhelyekbe és ipari területre

való. A vacuumBAG utántöltet egyszerűen cserélhető, mely egy szállítócsővel

együtt alkotja a légmentesen zárt tank egységet. A cső cserélhető. Az adagoló

működése és a töltet az adagóra freccsenő víztől védve van, az adagoló

hosszabb állási idő után is gond nélkül használható. Az alkarral működtethető

adagoló minden alkalommal a megfelelő mennyiséget adagolja ki.

Felhasználás/Alkalmazási terület

Housing made of antistatic, impact resistant ABS plastic, white polished.

With elbow operation, refill indicator, lockable.

Product Description

Innovative Hygiene.

LUNA handPROTECT adagolóLUNA handPROTECT Spender
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