
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.

Termék adatlap

Fertőtlenítőszer adagoló asztali 
Cikkszám 589602

Szín white

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546728681

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546728681

Bruttó súly 2300 G

Származási ország NL

Termékleírás
• Robusztus és kiváló minőségű adagoló fertőtlenítőszerekhez való csepptálcával asztalon történő felállításhoz
• Hosszú adagolókar a kézzel, alkarral vagy könyökkel történő, higiénikus kezeléshez
• A palackmagasság rugalmasan állítható a különböző palackformátumokhoz 235 mm-ig
• Adagalópumpás fertőtlenítőszeres palackok állítható felfogatása 500 ml térfogatig
• Kiemelkedő minőség és hosszú élettartam, anyag: acéllemez, porszórt bevonattal
• Szerelőkészlettel és szerelési útmutatóval
• A csomag nem tartalmazza a fertőtlenítőszeres palackot és a pumpaszerkezet

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 130

Külső magasság (mm) 435

Külső mélység / hossz 227 mm

Márka DURABLE

Fertőtlenítő adagaolás müködtetése hosszú karral

Érintésmentes igen

Állítható tartó igen
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Termék adatlap

Fertőtlenítőszer adagoló asztali 
Palack kapacitás 500 ml-ig

Méret adagolóval 75 x 185 - 235 x 70 mm (Sz x M x H)

Csepp tálca igen

Fertőtlenítőszer nem

Antibakteriális igen

Szerelés módja asztali állvány
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