
NIMM 1 handTUCH R1, 3.000 listů/karton 

NIMM 1 handTUCH W2, 3.000 listů/karton

papierHANDTUCH R1, 3.840 listů/karton

96

Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Doporučená výška užívání cca 1300 mm od spodní hrany dávkovače k podlaze.

Pokud je, tak  přizpůsobit případně se spodní hranou zrcadla.
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Art.-Nr. 4111000100

Art.-Nr. 4111000400

Art.-Nr. 4111000300

Reference

Doplňující výrobky pro perfektně vybavenou umývárnu: XIBU

touchTISSUEPAPER dávkovač toaletního papíru, XIBU senseFOAM

bezdotykový dávkovač pěnového mýdla a XIBU senseFRESHAIR, inteligentní

osvěžovač vzduchu.

Velikost 

Art.-Nr. 4110201550

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 395 x 336 x 148 mm

Montáž

1 kus

Europallet

96

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

dispenser to the floor. If available, possibly pay attention to the line of the

bottom of the mirror.

Refills

Outer carton

NIMM 1 handTOWEL R1, 3.000

sheets/carton 

NIMM 1 handTOWEL W2, 3.000

sheets/carton

paperTOWEL R1, 3.840 sheets/carton

Art.-No. 4111000100

Art.-No. 4111000400

Art.-No. 4111000300
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Complementary products for the perfectly equippedwashroom: XIBU touch 

TISSUEPAPER, XIBU senseFOAM and XIBU senseFRESHAIR the 

intelligent scent freshener.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 41102015501 piece

395 x 336 x 148 mmH x W x D mm

Field of application/use

Dispenser for all established for all common folding paper towel sizes and

qualities. In the standard setting the dispenser can be filled with

HAGLEITNER TAKE 1 handTOWEL. When using other folding paper sizes

the feed ramp is simply adjusted to fit the paper format. When fully filled 450

sheets TAKE 1 handTOWEL are at one's disposal.

Dávkovač skládaných ručníků s krytem z umělé hmoty v designu XIBU. Stav

náplně je rozpoznatelný postranními průhlednými okénky.

Popis výrobku

Dávkovače pro všechny běžné velikosti a kvality skládaných ručníků. Ve

standardním nastavení se mohou dávkovače ihned naplnit ručníky NIMM 1

handTUCH od Hagleitnera. Při použití jiné velikosti skládaných ručníků se

upraví jednoduše přívodní lišta zásobníku dle formátu papíru. Po úplném

naplnění je k dispozici 450 listů NIMM 1 handTUCH.

Použití/oblast použití 

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

With lateral refill indicator. The XIBU touch multiFOLD dispenser is lockable.

Product description

Innovative Hygiene.

XIBU touchMULTIFOLDXIBU touchMULTIFOLD
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