
DISHES 6 x 700 ml

90

Europalet

Cutie

Rezervă

Datorită robinetului se poata monta deasupra sau lîngă chiuveta din bucătărie.

Instalarea şi punerea in funcţiune se realizează de către personalul instruit

HAGLEITNER.

15

Nr. articol 4210800103

Referinte

Tehnologia inovatoare garantează o dozare exactă şi economicoasă a

detergentului DISHES (Art. Nr. 4210800103).

Mărime

Nr. articol 4210800250

Unităţi de împachetare

Î x L x A mm 277 x 135 x 108

Montaj

1 bucată

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.

Dozator fără atingere cu cantitate reglabilă pentru o dozare exactă a

detergentului de vase pentru spălarea manuală in chiuvetele industriale. Nu

picură , cu rezervor. Nivelul şi capacitate bateriei sunt controlate electronic printr-

un inel luminos situat în partea de jos a dozatorului. Carcasa din plastic

rezistent , antistatic se deschide cu o mână şi se poate bloca.

Descriere produs

Flaconul micşorabil vacuumBAG uşor de schimbat şi rezervorul formează un

recipient etanş. Funcţionalitatea dozatorului şi calitatea conţinutului ramân

intacte si la stropii de apă şi la nefolisirea pe o perioadă îndelungată.

Folosire/Domenii de utilizare

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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