
Product Description

Innovative Hygiene.

dávkovač LUNA hygieneAUFLAGENLUNA seatCOVER dispenser

296 x 430 x 69H x B x D mm

Field of application/use

Dispenser for paper seat covers to prevent contact contamination on toilet

seats. By operating the press button, the seat cover is dispensed and the

cover is placed, as shown on the dispenser, on the toilet seat. The hygienic

cover is automatically flushed away with the rinse process.

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

Stisknutím tlačítka vyjmeme jednu hygienickou podložku. Obsluha možná

jednou rukou , zamykatelný, s průhledným okénkem pro kontrolu stavu

náplně.

Popis výrobku

Zásobník papírových WC krytů pro zamezení přenosu infenkce při WC

sedátek na toaletách. Při stisknutí tlačítka se vydá jedna hygienická podložka,

která se položí jak je vidět na zásobníku na WC sedátko. Po použití se kryt

automaticky bez potřeby dotyku spláchne.

Použití/oblast použití 

LUNA seatCOVER dispenser. Housing made of antistatic, impact resistant

ABS plastic, white polished. With button for taking single sheets out of the

Seat Cover Dispenser. Easy one hand operation, lockable, refill indicator.
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Recommended above the toilet at approx. 1300 mm from the bottom of the

dispenser to the floor.

Refills

Outer carton

LUNA hygieneAUFLAGEN, 10 x 100 pcs. Art.-No. 4110800100

8

Velikost 

Obj.č. 4110100250

Balení ( jednotky balení)

v x š x h (v mm) 296 x 430 x 69

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110100250
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Europaleta

Kartonáž

Spotřební náplň

Doporučené umístení: nad WC mísu, do výšky cca 1300 mm od spodní hrany

k podlaze.
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Obj.č. 4110800100

Reference

Pro kompletní vybavení dále doporučujeme: LUNA airFRESH, LUNA Duohag,

LUNA click&CLEAN , LUNA R nebo LUNA multiFOLD, LUNA P nebo LUNA M

a další.

Supplement for the perfect equipped lavatory:  LUNA toilettPAPIER, LUNA 

airFRESH, LUNA click&CLEAN and LUNA wet&CLEAN dispenser.

References

Montáž

dávkovač 'LUNA hygieneAUFLAGEN  bílý

dávkovaš LUNA hygieneAUFLAGEN  , 10 x 100 ks

LUNA hygieneAUFLAGEN Spender weiß
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