
Product Description

Innovative Hygiene.

XIBU touchTISSUEPAPER [white]XIBU touchTISSUEPAPER [white]

323 x 170 x 170H x B x D mm

Field of application/use

XIBU touchTISSUE dispenser for 2 multiROLL toilet paper rolls. When the

lower roll is in use, the upper roll is in waiting position. After use of the lower

roll, the reserve roll situated in waiting position falls down into place. The

dispenser is therefore "never empty".

Zásobník toaletního papíru s automatickým podáním další role při první

prázdné roli. , brzdička odrolování, zamykatelný, mechanismus odchytu osičky,

průhledný prostřední díl k ruční kontrole stavu náplně. je možné obdržet v devíti

dekorech . Obal je z antistatiského, nárazu odolné ABSS umělé hmoty. .

Popis výrobku

pro 2 multiROLLe toaltního paíru . Spodní role se právě používá, horní se

nachází v pozici čekání. Po spotřebování spodní role, spadne horní rezervní

role do pozice používání. Zásobník takto není nikdy prázdný. .

Použití/oblast použití 

Toilet paper dispenser. Automatic roll release after first roll is empty, with

unroll brake, lockable, core catch mechanism, transparent cover for filling

level display. Available in nine finishes.Case made of antistatic, impact

resistant ABS plastic.
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Recommended at approx. 800 mm from the bottom of the dispenser to the

floor.

Refills

Outer carton

multiROLL toilettPAPIER Z4, 32 rolls/crt.

multiROLL toilettPAPIER V3,  32 rolls/crt..

multiROLL  toilettPAPIER B2, 32 rolls/crt.

multiROLL toilettPAPIER W2, 42 rolls/crt.

Art.-No. 4110801400

Art.-No. 4110801300

Art.-No. 4110801500

Art.-No. 4110800900

10

Velikost 

Obj.č.  4110100650

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 323 x 170 x 170

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110100650

150

Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Doporučuje se ve výši ca. 800 mm od spodní hrany k podlaze..
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obj.č.  4110801400

obj.č.  4110801300

obj.č.  4110801500

obj.č.  4110800900

Reference

doplńkové výrobky pro perfektně vybavenou toaůletu.: XIBU senseFOAM

bezdotykový dávkovač pěnového mýdla a XIBU senseTOWEL bezdotykový

zásobník ručníků.

Complementary products for the perfectly equipped lavatory: XIBU 

senseFOAM, the touchless foam soap dispenser, XIBUsenseTOWEL, the 

touchless hand towel dispenser.

References

Montáž

XIBU touchTISSUEPAPER [bílý]

multiROLL toaletní papír Z4, 32 rolí /Ktn.

multiROLL toaletní papír V3,  32 rolí /Ktn.

multiROLL  toaletní papír B2, 32 rolí /Ktn.

multiROLL toaletní papír W2, 42 rolí /Ktn.

XIBU touchTISSUEPAPER[white]
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