
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Product gegevensblad

Vloerstandaard met pedaal voor
desinfectiemiddel 

Artikelnummer 589502

Kleur wit

Verpakkingseenheid Per stuk

Basis EAN 4005546728674

Verkoopeenheid hoeveelheid 1 Stuks

Verkoopeenheid EAN 4005546728674

Verpakkingsgewicht (bruto) 11092 G

Land van herkomst DE

Awards

Productomschrijving
• Robuuste en hoogwaardige dispenser voor desinfectiemiddel, voorzien van druppelvanger en verplaatsbare, vrijstaand neer te zetten vloerstandaard
• Met voetpedaal voor eenvoudige en hygiënische bediening, en contactloze afgifte van het desinfectiemiddel
• Flexibele fleshoogteverstelling voor verschillende flesformaten tot 250 ml
• Variabele opname van flessen met desinfectiemiddel met doseerpomp tot 500 ml
• Hoge kwaliteit en gaat lang mee, materiaal: plaatstaal, gepoedercoat
• Eenvoudige en ongecompliceerde montage - artikel is al voorgemonteerd
• Inclusief montageset en montagehandleiding
• Desinfectiefles en doseerpomp niet meegeleverd
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Product gegevensblad

Vloerstandaard met pedaal voor
desinfectiemiddel 
Producteigenschappen

Buitenbreedte (mm) 300

Buitenhoogte (mm) 1132

Buitendiepte/-lengte 300 mm

Brand DURABLE

Bediening desinfectiedispenser Pedaal

Handenvrije bediening ja

Verstelbare fleshouder ja

Flescapaciteit tot 500 ml

Flesgrootte met pomp 80 x 140 - 250 x 80 mm (B x H x D)

Met lekbakje ja

Inclusief desinfectiemiddel Nee

Antibacterieel ja

Bevestigingstype Vloerstandaard
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