Product datasheet

Vloerstandaard met pedaal voor
desinfectiemiddel
Artikelnummer

589502

Verkoopeenheid hoeveelheid

1 Stuks

Kleur

wit

Verkoopeenheid EAN

4005546728674

Verpakkingseenheid

Per stuk

Verpakkingsgewicht (bruto)

11092 G

Basis EAN

4005546728674

Land van herkomst

DE

Productbeschrijving
Handgeldispensers zijn een integraal onderdeel van infectiebestrijding. Ze dragen bij tot een goede hygiënische bescherming. Zowel tijdens het werken, winkelen,
sporten of het bezoek bij de dokter: veelzijdig inzetbaar en eenvoudig te bedienen dankzij de armhendel of de voetpedaal. De handgeldispensers van DURABLE zijn een
ideaal hygiënisch hulpmiddel.
• Robuuste en hoogwaardige vloerdispenser voor desinfectiemiddel, met lekbakje
• Mobiel, kan op een plaats naar keuze worden opgesteld
• Met voetpedaal, eenvoudige en hygiënische bediening, contactloze dosering van desinfectiemiddel
• Flexibel aanpasbare hoogte van de fleshouder, voor flessen tot 250 mm
• Geschikt voor standaard pompflessen tot 500 ml
• Hoge kwaliteit en duurzaamheid, materiaal: plaatstaal met poedercoating
• Eenvoudig te installeren - artikel wordt voorgemonteerd geleverd
• Incl. montageset en montagehandleiding
• Handgel en pompsysteem niet inbegrepen
• Afmetingen: 300 x 1132 x 300 mm (B x H x D)
&nbsp;
FAQ:
Is de houder voorzien van handgel of een ander desinfectiemiddel?
Nee, deze dient apart te worden aangekocht
Is er een lege fles met pompsysteem inbegrepen?
Nee, deze dient apart te worden aangekocht
Is de houder geschikt voor flessen van verschillende groottes?
Ja, de houder kan in de hoogte aangepast worden (max hoogte fles: 250 mm).
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Vloerstandaard met pedaal voor
desinfectiemiddel
Welke flessen passen in de houder?
De houder is geschikt voor flessen van 500 ml (euroflessen) met een eigen pompsysteem. Flessen met een andere inhoud zijn geschikt op voorwaarde dat ze voldoen
aan volgende afmetingen: max. diepte 75 mm, max. breedte 70 mm, min. hoogte 185 mm, max. hoogte 250 mm.
Kan ik handgel of desinfectiemiddel bestellen bij DURABLE?
Voor deze houder hebben wij geen passende flessen beschikbaar. U kunt bij ons wel een bidon handgel kopen om op te vullen in uw eigen fles met pompsysteem.
(Opgelet: deze bidon is niet verkrijgbaar in Nederland)

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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