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Dozownik do mydła w płynie Merida STELLA MAXI 0,8
litra stal matowa
kod produktu: DSM106
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki do mydła w płynie

Producent: Merida
Cena netto: 251,00 zł
Cena brutto: 308,73 zł
Kod QR:

Zamykany na metalowy klucz dozownik do mydła w płynie ze
stali nierdzewnej
Materiał: stal szlachetna
Wykończenie obudowy: matowe
Pojemność: 800 ml
Wymiary: wysokość - 260 mm, szerokość - 106 mm, głębokość - 102 mm
Sposób uruchamiania: przycisk
Przeznaczenie: mydło w płynie uzupełniane z kanistra
Wizjer umożliwiający kontrolowanie ilości mydła pozostałego w środku pojemnika
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Metalowy zamek bębenkowy, zlicowany z powierzchnią pojemnika i zamykany metalowym
kluczem
Rodzaj montażu: naścienny
Zbiornik na mydło i pompka które łatwo wyjąć i wyczyścić
Wykonany ze stali szlachetnej o matowym wykończeniu dyspenser mydła w płynie o pojemności
800 ml, montowany naściennie. Doskonała jakość materiałów i perfekcyjne wykończenie
gwarantują niezawodność dozownika na mydło. Pojemnik wyposażono w solidny, stalowy zamek
bębenkowy zlicowany z powierzchnią. Produkt stanowi część linii Merida Stella.

Zalety zamykanego kluczem dyspensera płynnego mydła Merida

Odporna na uszkodzenia obudowa ze stali nierdzewnej
Wytrzymały zamek zapobiegający kradzieżom materiałów eksploatacyjnych
Duża pojemność
Łatwy w czyszczeniu pojemnik i wyciągana pompka

Odbiorcy stalowego matowego dozownika mydła do toalet publicznych
Puby
Stacje benzynowe
Urzędy
Instytucje kulturalne
Ośrodki sportowe
Centra handlowe

Merida jest jednym z wiodących polskich producentów urządzeń do
toalet

Mająca w swojej ofercie zarówno materiały eksploatacyjne oraz profesjonalne środki higieniczne,
jak i elementy wyposażenia ogólnodostępnych łazienek, ta działająca od 1992 roku firma
dysponuje wieloma liniami wysokiej jakości produktów przeznaczonych do ubikacji o
podwyższonym standardzie. Świetnie sprawdzające się w biurach, kawiarniach i restauracjach,
plastikowe lub metalowe dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego oraz pojemniki na
jednorazowe ręczniki, są wytrzymałe, wydajne i gwarantują wysoki poziom higieny dzięki swoim
innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym.
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