
multiROLL handTUCH X2, 5 rolí  

multiROLL handTUCH XB2, 5 rolí

multiROLL handTUCH X1, 5 rolí

22

Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Doporučená výška pro používání je ca. 1300 mm od spodní hrany dávkovače k

podlaze. Pokud je v místnosti, zrcadlo srovnat s dolní hranou .

1

obj.č. 4110900900

obj.č. 4110901000

obj.č. 4110901100

Reference

Další výrobky pro perfektně vybavenou koupelnu: XIBU touchTISSUEPAPER 

dávkovač toaletního papíru, XIBU touchFOAM manuální dávkovač mýdla a 

XIBU senseFRESHAIR inteligentní dávkovač vůně.

Velikost 

obj.č. 4110201250

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 432 x 331 x 228

Montáž

1 kus

Europallet

22

Recommended user height at approx. 1300 mm from bottom edge of

dispenser to floor. If mirror in place, pay attention to alignment with bottom

edge of mirror.

Refills

Outer carton

multiROLL handTOWEL X2, 5 rolls

multiROLL handTUCH XB2, 5 rolls

multiROLL handTUCH X1, 5 rolls

Art. No. 4110900900

Art. No. 4110901000

Art. No. 4110901100

1

Complementary products for the perfectly equipped washroom: XIBU 

touchTISSUEPAPER the toilet paper dispenser, XIBU touchFOAM the 

manual foam soap dispenser and XIBU senseFRESHAIR, the intelligent 

scent freshener.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 41102012501 piece

432 x 331 x 228H x W x D mm

Field of application/use

2 roll system, multiROLL handTOWEL with automatic switch-over - 

therefore never empty. The lower roll is in use, the upper roll is in waiting 

position. Through traction of projecting paper a pre-cut sheet is dispensed.

Mechanický dávkovač rolí papírových ručníků. Automatické přepínání z prázdné 

role na plnou, integrované řezání listů  240mm, výdej jednotlivých listů, 

nastavitelné časové zpoždění, ukazatel množství náplně, nastavitelný časový 

interval pro přísun papíru, otevírání víka pomocí jedné ruky, zamykatelný, je 

možné obdržet v devíti dekorech. Kryt je  z antistatické ABS umělé hmoty 

odolné proti nárazu.

Popis výrobku

Pro dvě role  multiROLL papírového ručníku s automatickým přepínáním - proto 

není nikdy prázdný. Spodní role se používá, horní se nachází v pozici čekání. 

Tahem na předcházející papír se vydá nastřižený list.

Použití/oblast použití 

Manuall roll hand towel dispenser. Automatic switch-over from empty roll to 

full roll, integrated mechanism cuts paper to a fixed length of 240 mm, 

single sheet release with an adjustable time delay, filling level display, 

single - handed cover opening, adjustable time interval for paper release, 

lockable, available in various designs. Casing made of antistatic, impact-

resistant ABS plastic.

Product description

Innovative Hygiene.

XIBU touchTOWEL [white]XIBU touchTOWEL [white]
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