
foamSOAP, 6 x 0,6 kg

septFOAMSOAP, 6 x 0,6 kg
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Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Možnost umístění je nad nebo i vedle umyvadla, protože dávkovač nekape.

Doporučená výška pro použití je ca. 1000 mm od spodní hrany dávkovače k

podlaze. Při montáži nad umyvadlem je třeba dodržet vzdálenost min.150 mm

mezi spodní hranou dávkovače k okraji umyvadla.

300

obj.č. 4110701503

obj.č. 4110702603

Reference

Doplňkové produkty pro perfektně vybavenou koupelnu : 

XIBU touchTISSUEPAPER dávkovač toaletního papíru, XIBU touchTOWEL

mechanický dávkovač papírových ručníků a XIBU senseFRESHAIR inteligentní

osvěžovač vzduchu .

Velikost 

Obj.č. 4110201450

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 300 x 133 x 119

Montáž

XIBU touchFOAM [white]

Europallet

30

Optional either over or next to the wash basin as the dispenser is drip-free.

Recommended user height at approx. 1000 mm from bottom edge to floor.

By mounting over the wash basin keep distance of 150 mm between

underside of of dispenser and edge of wash basin.

Refills

Outer carton

foamSOAP, 6 x 0,6 kg

septFOAMSOAP, 6 x 0,6 kg

Art. No. 4110701503 

Art.No. 4110702603

300

Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

touchTISSUEPAPER the toilet paper dispenser, XIBU touchTOWEL the 

mechanical hand towel dispenser and XIBU senseFRESHAIR the intelligent 

scent freshener.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art. No. 4110201450XIBU touchFOAM [white]

300 x 133 x 119H x B x D mm

Field of application/use

The simple removable shrinkable vacummBAG and the reserve tank form

the air-tight soap container. The performance of the dispenser and the

quality of it's contents remain unaffected by water splashes or when

immobilised.

Mechanický dávkovač pěnového mýdla s nastavitelným množstvím dávkování,

nekape, s rezervním tankem pro 100 dávek. Ukazatel množství náplně,

otevírání víka pomocí jedné ruky, zamykatelný, je možné obdržet v devíti

dekorech. Kryt je z antistatické ABS umělé hmoty odolné proti nárazu.

Popis výrobku

Jednoduše vyměnitelná vacuumBAG stlačitelná láhev a rezervní tank tvoří

vzduchově těsný dávkovač mýdla. Funkce dávkovače a kvalita obsahu

zůstanou i při delší době nepoužívání zachovány.

Použití/oblast použití 

Manual foam soap dispenser with adjustable dispensing amount, drip-free

with reserve tank for up to 100 portions. Filling level display, single-handed

cover opening, lockable, available in nine décors. Casing made of anti-

static, impact resistant ABS plastic.

Product Description

Innovative Hygiene.

XIBU touchFOAMXIBU touchFOAM
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