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Karta produktu

Naścienny dozownik do płynu dezynfekującego 
sprawdź kartę 589302

Kolor biały

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546727394

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546727394

typ jednostki magazynowej 1526.4 G

okładka/okładki NL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Solidny i wysokiej jakości dyspenser naścienny z okapnikiem na środki dezynfekujące lub mydło w płynie
• Z długą dźwignią do higienicznej obsługi ręką, przedramieniem lub łokciem
• Elastyczna regulacja wysokości dla różnych rozmiarów butelek do 235 mm
• Uchwyt zmienny do butelek z płynem dezynfekującym z pompką do 500 ml
• Proste, nieskomplikowane montowanie na ścianie
• Z zestawem montażowym i instrukcją montażu
• Butelka z środkiem dezynfekującym oraz pompką nie wchodzi w skład zestawu
• Wysoka jakość i długa żywotność, materiał: blacha stalowa powlekana proszkowo

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 83
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Karta produktu

Naścienny dozownik do płynu dezynfekującego 
Wysokość zewnętrzna (mm) 440

Głębokość zewnętrzna/długość 227 mm

Marka DURABLE

Obsługa dozownika do dezynfekcji długa dźwignia

Obsługa bez użycia rąk tak

Uchwyt z regulacją wysokości tak

Pojemność butelki do 500 ml

Rozmiar butelki z pompką 75 x 185 - 235 x 70 mm (szer. x wys. x gł.)

Tacka ociekowa tak

Zawiera płyn dezynfekujący nie

Antybakteryjny nie

Podstawa/typ montażu montaż naścienny 
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