
LUNA handCREAM, 6 x 0,3 kg
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Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Vhodný k montáži vedle umývadla nebo nad umývadlo (neprokapává).

Doporučená výška: 1000 mm od spodní hrany k podlaze, při montáži nad

umývadlo ponechte mezi umývadlem a spodní hranou dávkovače prostor min.

100 mm. Pri montáži vedle dávkovače mýdla ponechte mezi oběma výrobky

prostor min. 80 mm.

32

Obj.č. 4110702901

Reference

Pro kompletní vybavení dále doporučujeme: LUNA dávkovače mýdla, LUNA

zásobníky papírových ručníků, LUNA koš na papírové ručníky nebo LUNA

airFRESH dávkovač vůně.

Velikost 

Obj.č. 4110300350

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 196 x 122 x 87

Montáž

dávkovač 'LUNA handCREAM  - bílý

Europallet

512

Either above or next to the wash basin because the dispenser is drip-free.

Recommended user height at approx. 1000 mm from the bottom of the

dispenser to the floor. In case of mounting above the wash basin, min. 100

mm distance between the bottom of the dispenser and the edge of the

basin. A side distance of at least 80 mm to the LUNA soapDISPENSER.

Refills

Outer carton

handCREAM, 6 x 0,45 kg Art.-No. 4110702901

32

Hagleitner offers with the LUNA dermaPROTECT System an innovative 

solution of all kinds of working areas. Consisting of LUNA handPROTECT, 

LUNA abrasivSEIFEN and LUNA handCREAM dispenser.

References

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110300350LUNA handCREAM Spender whiteLINE

196 x 122 x 87H x B x D mm

Field of application/use

LUNA handCREAM Spender for well-groomed hands smooth as velvet. The

easy changeable vacuumBAG shrink bottle and the reservoir build the air

sealed soap tank. The operation of the dispenser and the quality of it`s

contents remains unchanged in the event of splashed water or inactivity for

a longer period of time. With each one hand press a portion of handCREAM

is dispensed.

Kryt je vyroben z antistatického odolného ABS plastu, provedení: bílý lesk nebo

chrom design, uzamykatelný. Pohodlná obsluha, okénko pro kontrolu stavu

náplně. Obsluha pomocí tlačítka na předním krytu dávkovače, reservní nádržka

35 ml.

Popis výrobku

LUNA handCREAM pro pěstěné sametově hebké ruce. Vyměnitelná náplň v

samosmršťovacím obalu vacuumBAG vsunutím do úchytu reservní nádržky

chrání krém před přístupem vzduchu, vody a jiných cizích organismů. Garantuje

stálou kvalitu obsahu i pri dlouhodobém používání. Stlačením barevného

tlačítka dávkovače dávkujeme  jednotlivé porce krému.

Použití/oblast použití 

Housing made of antistatic, impact resistant ABS plastic, white polished.

Front pressure mechanism with apricot-coloured button (standard), easy

one hand operation, refill indicator, 35ml reserve tank, lockable.

Product Description

Innovative Hygiene.

LUNA handCREAM dávkovač krému na ruceLUNA handCREAM dispenser

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH 01.03.2012 www.hagleitner.com


