Dozownik do mydła w płynie Faneco DARK 1 litr
plastik czarny
kod produktu: S1000PGB
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki do mydła w płynie

Producent: Faneco
Cena netto: 25,00 zł
Cena brutto: 30,75 zł

Litrowy czarny dyspenser mydła w płynie do
ogólnodostępnych łazienek Faneco DARK
Materiał: tworzywo ABS
Kolor: czarny
Pojemność: 1 litr (1000 ml)
Wymiary: wysokość - 195 mm, szerokość - 105 mm, głębokość - 108 mm
Przeznaczenie: mydło w płynie
Sposób aktywacji: przycisk
Zawór niekapek
Uzupełnianie: zbiornik wielokrotnego napełniania
Wizjer umożliwiający kontrolowanie ilości substancji do higieny dłoni pozostałego w środku
pojemnika
Zamek otwierany plastikowym kluczykiem
Rodzaj montażu: naścienny
Gwarancja: 2 lata

Nowoczesny czarny dozownik mydła w płynie należący do linii niedrogich, ergonomicznych
produktów Faneco DARK jest mieszczącym 1000 ml substancji do higieny dłoni akcesorium
łazienkowym, które nadaje się zarówno do zwykłych ogólnodostępnych ubikacji, jak i cieszących
się dużym natężeniem ruchu publicznych toalet. Elegancka ciemna obudowa dyspensera została
wyposażona w zamek pozwalający uniknąć kradzieży znajdujących się w środku materiałów
eksploatacyjnych, a jej uniwersalny design oraz okienko kontrolne pozwalające kontrolować
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poziom zużycia mydła sprawiają, że ten element wyposażenia sanitariatu łączy w sobie
nienaganną estetykę z wysoką funkcjonalnością. Wykorzystując zbiornik na mydło dolewane w
znaczący sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztów zakupu środków do mycia rąk i
umożliwia zaopatrywanie się w mydło w wielolitrowych kanistrach, zaś obowiązująca przez dwa
lata gwarancja i odporność na intensywne użytkowanie czynią ten nowoczesny łazienkowy
pojemnik niezastąpionym akcesorium, które sprawdzi się w każdym WC.

Zalety czarnego litrowego pojemnika na mydło w płynie Faneco DARK
Atrakcyjny design
Niska cena
Zamek zapobiegający kradzieżom materiałów eksploatacyjnych
Dwuletnia gwarancja
Zbiornik na mydło dolewane zmniejszający koszty zakupu substancji do mycia rąk
Duża pojemność

Odbiorcy czarnych łazienkowych dozowników mydła do rąk
Restauracje
Bary
Centra handlowe
Sale konferencyjne
Biura

Faneco oferuje tanie i uniwersalne produkty świetnie sprawdzające się
we wszystkich toaletach publicznych

Oferująca szeroką gamę wykonanych ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego akcesoriów
łazienkowych, polska firma Faneco to dystrybutor profesjonalnych produktów dla
ogólnodostępnych WC, skupiający się na dostarczaniu swoim klientom kompleksowych
rozwiązań sprawdzających się zarówno w kameralnych, jak i odwiedzanych codziennie przez
duże liczby osób ubikacji. Serie produktów Faneco, takie jak ECO, HIT, JET i POP, obejmują
dozowniki mydła w płynie, dozowniki mydła w pianie, pojemniki na papier toaletowy, podajniki
jednorazowych ręczników, kosze na śmieci, a także wiele innych niezbędnych w każdej toalecie
elementów i zaprojektowane zostały z myślą o jak największej uniwersalności.
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