Zestaw PURELL TFX biały dozownik i 2 żele do
dezynfekcji rąk Advanced 1200 ml
kod produktu: 5476-H1
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki automatyczne

Producent: Purell
Cena netto: 180,00 zł
Cena brutto: 221,40 zł
Kod QR:

Zestaw: bezdotykowy dozownik Purell TFX + 2 opakowania
żelu do rąk 1200 ml
Dozownik:
Pojemność: 1200 ml
SYSTEM: TFX
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor: biały
Wymiary: - wysokość: 26,7 cm, - szerokość: 14,6 cm, - głębokość: 10,2 cm
Prosta obsługa – łatwa i szybka wymiana wkładów
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Wizjer do kontroli poziomu jak i koloru żelu
Przeznaczenie: żel do dezynfekcji rąk Purell 1200 ml
Rodzaj montażu: naścienny/ dozownik fabrycznie posiada mocne taśmy klejące,
można go również przykręcić do ściany (w zestawie nie ma wkrętów)
Baterie: w komplecie z dozownikiem
Zamykanie: kluczyk w komplecie/ możliwość zamykania na zatrzask
Waga netto: 0,9 kg
Gwarancja: 3 lat

Antybakteryjny żel Purell Advanced LTX
System: LTX- wkład do elektronicznego dozownika Purell typu LTX
Objętość: 1200 ml
Zapach: neutralny
Kolor: bezbarwny
Przeznaczenie: antybakteryjne
Nadaje się do chirurgicznej dezynfekcji rąk

Uwaga! Do każdego dozownika Purell należy dobrać odpowiedni wkład marki Purell.
Zobacz w zakładce "Do kompletu".
Automatyczny dozownik żelu dezynfekcyjnego do rąk marki Purell TFX 1200 o niskim zużyciu
energii. Wyposażony w wizjer pozwalający sprawdzać na bieżąco ilość żelu do rąk w podajniku.
Ten bezdotykowy dyspenser przeznaczony jest do wkładów marki Purell. Uzupełniacze do
kompletu to Purell TFX o pojemności 1200 ml. Odpowiedni wszędzie tam gdzie wskazana jest
skuteczna dezynfekcja rąk. Dostępny w wersji białej i srebrnej do wkładów o pojemności 1200
ml.

Żel do dezynfekcji rąk Purell Advanced LTX 1200 ml. Formuła żelu jest przebadana klinicznie pod
kątem antybakteryjnym i posiada zgodność z normami EN 1500, EN 12791, EN 14476. Żel
wirusobójczy marki Purell nadaje się do chirurgicznej dezynfekcji dłoni. Wkład żelu jest
kompatybilny z dozownikiem w systemie LTX Purell Advanced.

Pobierz bezpłatną instrukcję dezynfekcji rąk
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