
septLIQUID, 6 x 750 ml

septLIQUID PLUS, 6 x 750 ml
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Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Nad nebo vedle umyvadla zůstává zásobník bez kapání. Doporučená výška

použití je při ca 1000 mm od spodní hrany k podlaze. Při montáži nad umyvadlo

dodržet minimálně vzdálenost 150 mm mezi spodní hranou dávkovače k okraji

umyvadla.
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obj.č.  44110704703

obj.č.  44110704603

Reference

Doplňkové výrobky pro perfektně vybavenou umývárnu 

XIBU touchTISSUEPAPER nebo zásobník toaletníh papíru a XIBU

senseTOWELbezdotykový zásobník ručníků..

Velikost 

Obj.č.  4110600250

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 277 x 135 x 108

Montáž

XIBU senseDISINFECT

Europallet

300

Either above or next to the basin as the dispenser is drip-free.

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

dispenser to the floor. In case of mounting above the basin, minimum

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

150 mm.

Refills

Outer carton

septLIQUID, 6 x 750 ml

septLIQUID PLUS, 6 x 750 ml

Art.-No. 44110704703

Art.-No. 44110704603
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Complementary products for the perfectly equipped washroom: 

XIBU touchTISSUEPAPER, the toilet paper dispenser and XIBU 

senseTOWEL dispenser, the touchless hand towel dispenser.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110600250XIBU senseDISINFECT

277 x 135 x 108H x B x D mm

Field of application/use

The easily replaceable vacuumBAG and the reserve tank form an air-tight

passage. The performance of the dispenser and and content quality are

maintained even against splashing water or when not used for a long time.

Infračervený senzor rpo bezdotykové vydávání produktu s nastavitelným

množstvím, stop tlačítkem při čištění, s rezervním tankem bez odkapávání až

pro 30 dávek. Stav náplně a baterií je elektronicky hlídáno, světelný signál pro

hlášení stavu, jednoruční otvírání zamykatelného víka. Víko je vyrobeno z

antistatické a nárazu odolné umělé hmoty.

Popis výrobku

jednoduše vyměnitelný stlačitelný vacuumBAG Schrumpfflasche a rezervní tank

vytváří vzduchotěsnou nádobu na náplň. Funkce dávkovače a kvalita obsahu

zůstávají při tlaku vody nebo při delší době stání zachovány.

Použití/oblast použití 

Infrared sensor for release of product, touch-free with adjustable quantity,

auto-stop, cleaning button, with reserve tank for up to 30 portions. Filling

level and battery capacity electronically monitored, illuminated ring at outlet

for status display, single-handed cover opening, lockable, housing made of

antistatic, impact resistant plastic.

Product Description

Innovative Hygiene.

XIBU senseDISINFECTXIBU senseDISINFECT
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