Dozownik do mydła w pianie BulkySoft 1 litr plastik
czarny
kod produktu: 01356
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki do mydła w pianie

Producent: Bulkysoft
91,90 zł
Cena netto: 82,71 zł
Cena brutto: 101,73 zł
Kod QR:

Czarny łazienkowy dyspenser na jednorazowe wkłady mydła
w piance BulkySoft
Pojemność: 1 litr
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor: czarny
Wymiary: wysokość - 27,1 cm, szerokość - 12,8 cm, głębokość - 13,2 cm
Sposób uruchamiania: przycisk
Przeznaczenie: jednorazowe wkłady mydła w pianie
Rodzaj montażu: naścienny
Gwarancja: 2 lata
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Pozwalający na zachowanie wysokiego poziomu higieny w łazience dozownik mydła w pianie
BulkySoft to przeznaczony to ogólnodostępnych łazienek manualny dyspenser o eleganckim
designie i wysokiej odporności na uszkodzenia. Wykorzystując szczelne jednorazowe wkłady o
pojemności 1 litra pozwala znacznie ograniczyć ilość mogących przedostać się do mydła bakterii,
co, wraz z wykonaną z czarnego, odpornego na zarysowania plastiku, obłą obudową sprawia, że
doskonale sprawdza się w roli dozownika dla dzieci i jest świetnym rozwiązaniem dla placówek
edukacyjnych takich jak szkoły, a także instytucji kulturalnych oraz obiektów sportowych.
Wysoka jakość ciemnego tworzywa sztucznego oraz nowoczesna stylistyka wzbogacają wystrój
wnętrza toalet, a montaż, obsługa, czyszczenie i wymiana pojemników ze środkiem do higieny
rąk są niezwykle proste i nie pochłaniają wiele czasu.

Zalety czarnego litrowego dozownika do mydła w pianie BulkySoft
Elegancki design
Wytrzymała i smukła obudowa
Wykorzystanie jednorazowych wkładów pozwala zachować wysoki poziom higieny
Łatwy w obsłudze, czyszczeniu i eksploatacji

Odbiorcy eleganckich dyspenserów mydła w piance
Placówki oświatowe
Sale konferencyjne
Biura
Instytucje kulturalne
Hotele

Dozowniki i materiały eksploatacyjne BulkySoft są znane ze swojego
profesjonalnego wykonania

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji elementów wyposażenia łazienek oraz
materiałów higienicznych, BulkySoft jest doskonale znaną na arenie międzynarodowej marką,
która słynie z wykorzystywania najwyższej jakości tworzyw oraz celulozy. Produkowane przez nią
dyspensery mydła, podajniki papieru i pojemniki na ręczniki mają nie tylko atrakcyjny design, ale
są też łatwe w obsłudze oraz eksploatacji, dzięki czemu doskonale odnajdują się w
ogólnodostępnych łazienkach o dużym natężeniu ruchu. Uzupełniająca ofertę urządzeń do
ubikacji szeroka gama materiałów eksploatacyjnych do WC obejmująca papiery toaletowe,
ręczniki papierowe oraz środki do higieny dłoni jest niezwykle bogata i w połączeniu z
akcesoriami do ich dystrybucji tworzy zapewniające maksymalny poziom higieny zestawy
odpowiadające na wszystkie potrzeby publicznych sanitariatów.
strona: 2/3 wydrukowano: 13-06-2021
http://www.ole.pl/dozownik-do-mydla-w-pianie-bulkysoft-1-litr-plastik-czarny.html

