
NIMM 1 kéztörlő R1, 3.000 lap/karton 

NIMM 1 kéztörlő W2, 3.000 lap/karton 

papírkéztörlő R1, 3.840 lap/karton

96

Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott magasság kb. 1300 mm az alsó él és a járófelület között. Ha van,

érdemes a beállítást a tükörrel egyeztetve figyelembe venni.
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Cikkszám 4111000100

Cikkszám 4111000400

Cikkszám 4111000300

Referencia

Kiegészítő termék a tökéletesen felszerelt vizes helyiségért: XIBU

touchTISSUEPAPER toalettpapír adagoló, XIBU senseFOAM az érintésmentes

habszappanadagoló és XIBU senseFRESHAIR, az intelligens helyiségillatosító

kiegészítője.

Méret

Cikkszám 4110201550

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 395 x 336 x 148 mm

Szerelés

1 darab

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.

Kéztörlőadagoló műanyag házzal, XIBU designnal. Töltöttségi állapot az oldalsó

kémlelőnyíláson látható. A XIBU touch multiFOLD adagoló lezárható.

Termékleírás

Adagoló minden hajtogatott kéztörlőpapír mérethez és minőséghez. Az adagoló

alapbeállítása a HAGLEITNER NIMM 1 kéztörlőjéhez történik. Más hajtogatott

kéztörlő méret alkalmazásakor csak a rámpát szükséges átállítani a papírhoz.

Maximum 450 lap NIMM 1 kéztörlő tölthető bele.

Felhasználás/Alkalmazási terület

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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