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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.

Karta produktu

Podłogowy dozownik do płynu dezynfekującego
Basic 

sprawdź kartę 589702

Kolor biały

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546728698

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546728698

typ jednostki magazynowej 5658 G

okładka/okładki NL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Solidny i wysokiej jakości dyspenser środków dezynfekujących jako mobilny, wolno stojący stojak podłogowy
• Elastyczna regulacja wysokości kolumny dyspensera podłogowego, do różnych rozmiarów butelek do 233 mm
• Uchwyt zmienny do butelek z płynem dezynfekującym o pojemności 350 do 1000 ml o maks. 100 x 130 x 233 mm (wysokość butelki bez pompki)
• Proste, nieskomplikowane montowanie
• Wysoka jakość i długa żywotność, materiał: blacha stalowa powlekana proszkowo
• Z zestawem montażowym i instrukcją montażu
• Butelka z środkiem dezynfekującym oraz pompką nie wchodzi w skład zestawu
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Karta produktu

Podłogowy dozownik do płynu dezynfekującego
Basic 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 270

Wysokość zewnętrzna (mm) 1234

Głębokość zewnętrzna/długość 270 mm

Marka DURABLE

Obsługa dozownika do dezynfekcji dozownik z pompką 

Obsługa bez użycia rąk nie

Uchwyt z regulacją wysokości tak

Pojemność butelki 350 - 1000 ml

Rozmiar butelki bez pompki 100 x 123 - 233 x 130 mm (szer. x wys. x gł.)

Maksymalna Ø pompki 40 mm

Tacka ociekowa nie

Zawiera płyn dezynfekujący nie

Antybakteryjny tak

Podstawa/typ montażu stojak podłogowy
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