
multiROLL handTUCH X2, 5 rolni 

multiROLL handTUCH XB2, 5 rolni 

multiROLL handTUCH X1, 5 rolni

22

Eu raklap

Karton

Újratöltés

Ajánlott szerelési magasság a földtől az adagoló aljáig kb. 1300 mm. Ha van a

helyiségben tükör, figyeljünk a az adagoló és a tükör illeszkedésére!
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Cikkszám: 4110900900

Cikkszám: 4110901000

Cikkszám: 4110901100

Referencia

A tökéletesen felszerelt mosdóhelyiségbe ajánljuk még: XIBU 

touchTISSUEPAPER toalettpapír adagolót, XIBU touchFOAM mechanikus 

habszappan adagolót és XIBU senseFRESHAIR intelligens szobaillatosítót.

Méret

Cikkszám: 4110201250

Csomagolási egység

H x SZ x M mm 432 x 331 x 228

Szerelés

1 darab

Europallet
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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
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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.

Mechanikusan működő rolnis kéztörlőpapír adagoló. Automatikus átváltás az 

üres rolniról a teli rolnira, beépített 240 mm lapvágás, egyenkénti lapelvétel 

beállítható késleltetéssel, töltöttség-kijelző, egykezes fedélfelnyitás, állítható a 

papírutánpótlás időintervalluma, rendszerkulccsal zárható, 9 dekorral kapható. 

A ház antisztatikus, ütésálló ABS műanyagból készült.

Termékleírás

Két rolni multiROLL kéztörlőpapír számára automatikus átváltással a 2. rolnira - 

így az adagoló sohasem üres. Az alsó rolni használatban, a felső rolni várakozó 

pozícióban van. Az elől álló lap meghúzásával egy előre szabott lapot kapunk.

Felhasználás/Alkalmazási terület

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.
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