
LUNA kézkrém, 6 x 0,3 kg
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Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott elhelyezés: a mosdó felett ill. mellett. Az adagoló nem csepegtet.

Ajánlott szerelési magasság kb. 1000 mm a padlótól számítva. A mosdó és az

adagoló között legalább 100 mm távolságot hagyjunk. OldaLTÁVOLSÁG A luna

szappanadagolóhoz minimum 80mm.
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Cikkszám: 4110702901

Referencia

A tökéletesen felszerelt mosdóhoz ajánljuk:

LUNA szappan adagoló, LUNA kéztörlő adagoló, 

LUNA szemetes, LUNA airFRESH adagoló.

Méret

Cikkszám: 110300350

Cikkszám: 110300351

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 196 x 122 x 87

Szerelés

LUNA kézkrém adagoló, fehér

LUNA kézkrém adagoló, krómozott

Europallet
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Either above or next to the wash basin because the dispenser is drip-free.

Recommended user height at approx. 1000 mm from the bottom of the

dispenser to the floor. In case of mounting above the wash basin, min. 100

mm distance between the bottom of the dispenser and the edge of the

basin. A side distance of at least 80 mm to the LUNA soapDISPENSER.

Refills

Outer carton

handCREAM, 6 x 0,45 kg Art.-No. 4110702901
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Hagleitner offers with the LUNA dermaPROTECT System an innovative 

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

LUNA abrasivSEIFEN and LUNA handCREAM dispenser.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110300350LUNA handCREAM Spender whiteLINE

196 x 122 x 87H x B x D mm

Field of application/use

LUNA handCREAM Spender for well-groomed hands smooth as velvet. The

easy changeable vacuumBAG shrink bottle and the reservoir build the air

sealed soap tank. The operation of the dispenser and the quality of it`s

contents remains unchanged in the event of splashed water or inactivity for

a longer period of time. With each one hand press a portion of handCREAM

is dispensed.

Az adagoló antisztatikus, ütésálló ABS műanyagból készült, fehér és krómozott

kivitelben. A nyomógomb barackvirág színű (standard kivitel), egy kézzel

használható, kémlelőnyílás a tartalék ellenörzésére, 35 ml tartalék,

rendszerkulccsal zárható.

Termékleírás

LUNA handCREAM adagoló az ápolt, puha kezekért. A vacuumBAG utántöltő

könnyen cserélhető. A kézkrém hosszabb állás után sem veszít minőségéből.

Az adagolót határozott mozdulattal nyomjuk meg a színes nyomógombnál,

amely így egy adag kézkrémet adagol ki.

Felhasználás/Alkalmazási terület

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

Front pressure mechanism with apricot-coloured button (standard), easy

one hand operation, refill indicator, 35ml reserve tank, lockable.

Product Description

Innovative Hygiene.

LUNA kézkrém adagolóLUNA handCREAM dispenser
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