
multiROLL toalettPAPÍR Z4, 32 rolni/karton

multiROLL toalettPAPÍR V3, 32 rolni/karton

multiROLL toalettPAPÍR B2, 32 rolni/karton

multiROLL toalettPAPÍR W2, 32 rolni/karton

150

Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott szerelési magasság a földtől az adagoló aljáig kb. 800 mm.
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Cikkszám: 4110800600

Cikkszám: 4110800500

Cikkszám: 4110800400

Cikkszám: 4110800300

Referencia

A tökéletesen felszerelt mosdóhelyiségbe ajánljuk még: XIBU senseFOAM

érintés nélkül működő habszappan adagolót és a XIBU senseTOWEL érintés

nélkül működő kéztörlőpapír adagolót.

Méret

Cikkszám: 4110100650

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 323 x 170 x 170

Szerelés

XIBU touchTISSUEPAPER [white]

Europallet

150

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
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Complementary products for the perfectly equipped lavatory: XIBU 

senseFOAM, the touchless foam soap dispenser, XIBU senseTOWEL, the 

touchless hand towel dispenser.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110100650XIBU 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".

Toalettpapír adagoló a második rolni automatikus betöltésével, letekeredés

gátlóval, rendszerkulccsal zárható, átlátszó középső résszel, a manuális

töltetellenőrzéshez. 9 dekor variáció. A ház antisztatikus, ütésálló ABS

műanyagból készült.

Termékleírás

2 rolni multiROLL toalettpapír számára. Az alsó használatban, míg a felső rolni

várakozó pozícióban van. Az alsó rolni elhasználása után automatikus

átváltással a 2. rolni következik - így az adagoló sohasem üres.

Felhasználás/Alkalmazási terület

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.

Product Description

Innovative Hygiene.

XIBU touchTISSUEPAPER [white]XIBU touchTISSUEPAPER [white]
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