
DISHES 6 x 700 ml

90

Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Pomocí vypouštěcího kohoutku je možná flexibilní montáž nad nebo vedle dřezu

v kuchyni. Montáž a první uvedení do provozu provádí školený personál z firmy

HAGLEITNER.
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Art.-No. 4210800103

Reference

Inovativní dávkovací technika zaručuje jistotu přesné a úsporné dávky

prostředku na ruční mytí DISHES (Art. Nr. 4210800103).

Velikost 

Art.-Nr. 4210800250

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 277 x 135 x 108

Montáž

1 kus

Europallet

90

Due to the drain cock a flexible mounting next to or above the sink is

possible. Assembling and first operation of the dispenser is done by trained

HAGLEITNER staff.

Refills

Outer carton

DISHES 6 x 700 ml Art.-No. 4210800103

15

The innovative technology always guarantees a constant and economical 

dosage of the manual dishwashing detergent DISHES (Art. No.  

4210800103).

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 42108002501 piece

277 x 135 x 108H x W x D mm

Field of application/use

The easily replaceable vacuumBAG and the reserve tank form an air-tight

passage. The performance of the dispenser and content quality are

maintained even against splashing water or when not used for a long time.

Bezdotykový dávkovač s nastavitelným výkonem – množstvím pro bezpečné a

přesné dávkování ručního prostředku na mytí nádobí DISHES v průmyslových

dřezech. Nekapající, s rezervním tankem. Status elektronicky sledovaného

stavu naplnění příp. kapacity baterie je zobrazen rozsvíceným kroužkem na

spodní straně přístroje. Otevření krytu jednou rukou, uzamykatelný, kryt z

antistatického, odolného plastu.

Popis výrobku

Snadno vyměnitelný smršťující se vacuumBAG a rezervní tank tvoří

vzduchotěsnou nádobu. Funkce dávkovače a kvalita obsahu jsou zachovány, i

při stříkání nebo když není používán delší dobu.

Použití/oblast použití 

Contact-free dispenser with adjustable quantity for a safe and exact dosing

of a manual dishwashing detergent DISHES into commercial sinks. Drip-

free with reserve tank. The state of the electronically controlled filling level

resp. battery capacity is displayed through an illuminating ring. Single-

handed cover opening, lockable. Casing made of antistatic, impact resistant

ABS plastic.

Product description

Innovative Hygiene.
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