
multiROLL kéztörlőPAPÍR X2, 5 rolni

multiROLL kéztörlőPAPÍR XB2, 5 rolni 

multiROLL kéztörlőPAPÍR X1, 5 rolni
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Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott szerelési magasság a földtől az adagoló aljáig kb. 1300 mm. Ha van a

helyiségben tükör, figyeljünk az adagoló és a tükör illeszkedésére!
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Cikkszám: 4110900900

Cikkszám: 4110901000

Cikkszám: 4110901100

Referencia

A tökéletesen felszerelt mosdóhelyiségbe ajánljuk még: a XIBU

touchTISSUEPAPER toalettpapír adagolót és a XIBU senseTOWEL érintés

nélkül működő kéztörlőpapír adagolót.

Méret

Cikkszám: 4110201150

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 432 x 331 x 228

Szerelés

XIBU senseTOWEL[white]

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

dispenser to the floor. If existing, possibly pay attention to alignment of the

bottom edge of the mirror.

Refills

Outer carton

multiROLL handTOWEL X2, 5 rolls

multiROLL handTOWEL XB2, 5 rolls

multiROLL handTOWEL X1, 5 rolls

Art.-No. 4110900900

Art.-No. 4110901000

Art.-No. 4110901100
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Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

touchTISSUEPAPER, XIBU senseFOAM.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110201150XIBU senseTOWEL[white]

432 x 331 x 228H x B x D mm

Field of application/use

XIBU senseTOWEL dispenser for 2 multiROLL handTOWEL rolls with

automatic change-over and filling level display - therefore never empty. The

lower roll is in use whilst the upper roll rests in waiting position. A sensor at

the bottom edge of the dispenser recognises the hand of a person and

releases the paper. The paper is released pre-cut.

Szenzoros adagoló az érintés nélküli papírkiadáshoz. Automatikus átváltás az

üres rolniról a teljes rolnira, beépített 240 mm lapvágás, egyenkénti lapelvétel

beállítható késleltetéssel, nyomókar a manuális adagoláshoz, töltöttség-kijelző,

egykezes fedélfelnyitás, rendszerkulccsal zárható, 9 dekorral kapható. A ház

antisztatikus, ütésálló ABS műanyagból készült.

Termékleírás

2 rolni multiROLL kéztörlőpapír számára automatikus átváltással a 2. rolnira -

így az adagoló sohasem üres. Az alsó rolni használatban, a felső rolni várakozó

pozícióban van. Az elektronikus kézfelismerő segítségével a papírkiadás

automatikusan történik.

Felhasználás/Alkalmazási terület

Cases made of antistatic, ABS plastic available in different decors.

Touchless hand towel dispenser with automatic switch-over from empty to

full roll, integrated mechanism for 240mm perforated sheet, delayed single

sheet release, pressure bar for manual feeding, electronically monitored

filling level and battery status, illuminating bar to display operational status.

Product Description

Innovative Hygiene.

XIBU senseTOWEL [white]XIBU senseTOWEL [white]
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