Bezdotykowy pojemnik na ręczniki bawełniane w
rolce CWS boco plastik czerwony
kod produktu: 64512-Z22
kategoria: Kategorie produktów > Pojemniki na ręczniki

Producent: CWS-boco
Cena netto: 1 471,11 zł
Cena brutto: 1 809,47 zł
Kod QR:

Bezdotykowy podajnik ręcznika bawełnianego
Materiał: tworzywo ABS
Wymiary: 48,5 x 33,2 x 25,7 (wys/szer/gł)
Okienko kontrolne
Zamykany na klucz
Dozowanie: automatyczne
Regulacja czasu opóźnienia automatycznego zwijania ręcznika
Oddzielne komory na brudną i czystą część rolki
Pojemność: ręcznik bawełniany w rolce
Dostępne kolory: royal red, active white, black pearl, posh purple, navy blue, forest green,
srebrny
Gwarancja: 2 lata
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Ręcznik bawełniany CWS BestCotton

Materiał: bawełna
Długość: 35 m
Szerokość: 21 cm
Gramatura: 200 g/m2
Faktura tkaniny ułatwia oczyszczanie dłoni oraz redukuje liczbę bakterii
Ręcznik starcza na wytarcie rąk dla ok. 130 osób
Wysoka chłonność
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Przyjazny środowisku

CWS Paradise Dry NT działa w ten sposób, że użytkownik wyciera dłonie w czysty, wysunięty
fragment ręcznika, który pojawia się automatycznie po zbliżeniu dłoni, a brudny odcinek jest
momentalnie chowany w oddzielnej komorze. Niniejszy podajnik to innowacyjne rozwiązanie,
które niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to oszczędność pieniędzy, albowiem
dozownik zużywa dużo mniej prądu niż suszarka do rąk, bawełniany ręcznik jest przeznaczony do
wielokrotnego użytku, a sam mechanizm urządzenia jest prosty, co zapewnia mu długoletnie
działanie. Proekologiczne działanie - niski pobór prądu oraz zerowe zużycie papieru i śmieci. W
miejscach, gdzie hałas jest niepożądany jak np. teatry, biura, szpitale, używanie tego podajnika
będzie najlepszym z możliwych rozwiązań, ponieważ praktycznie nie wytwarza hałasu.
Bawełniany ręcznik starcza na wytarcie rąk dla ponad 130 osób. Produkty z kolekcji ParadiseLine
są dostępne w siedmiu kolorach, a ponadto istnieje możliwość wymiany tychże frontów na
wypadek nowej aranżacji łazienki. Przedstawiany bezdotykowy dozownik CWS papieru
bawełnianego zdobył szereg prestiżowych nagród za design, jakość i proekologiczne
rozwiązania. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem naszej infolinii.
Certyfikaty i nagrody:

strona: 2/2 wydrukowano: 04-08-2021
http://www.ole.pl/bezdotykowy-podajnik-recznika-bawelnianego-w-rolce-czerwony.html

