Automatyczny dozownik do mydła w płynie i mydła w
pianie Katrin 0.5 l plastik czarny
kod produktu: 44702
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki automatyczne

Producent: Katrin
Cena netto: 294,15 zł
Cena brutto: 361,80 zł
Kod QR:

Elegancki bezdotykowy dyspenser środków do mycia rąk
Katrin Touchfree
Pojemność: 500 ml
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
Wymiary: szerokość - 9,7 cm, głębokość - 10 cm, wysokość - 27,1 cm
Sposób uruchamiania: bezdotykowy, z wykorzystaniem czujnika ruchu
Zasilanie: 4 baterie C LR14 (jeden zestaw wystarcza na nawet 70 000 dozowań)
Wizjer do kontroli poziomu mydła
Przeznaczenie: żel oraz mydło w pianie i w płynie we wkładach Katrin TOUCHFREE
Cichy mechanizm dozujący
strona: 1/2 wydrukowano: 23-04-2021
http://www.ole.pl/automatyczny-dozownik-do-mydla-katrin-0-5-l-plastik-czarny.html

Rodzaj montażu: naścienny

Automatyczny dozownik do mydła w płynie i mydła w pianie Katrin TOUCHFREE jest wysokiej
jakości akcesorium łazienkowym, które dzięki bezdotykowej obsłudze znacząco podwyższa
poziom higieny w ogólnodostępnych toaletach w których jest montowane. Niezwykle elegancka i
nowoczesna czarna obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego jest estetyczna i wysoce
funkcjonalna dzięki umieszczonemu na przedzie dyspensera półprzezroczystemu okienku,
umożliwiającemu sprawdzanie ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych dostępnych w
szczelnych i wydajnych jednorazowych wkładach. Czystość zapewniana przez zawór
zabezpieczający przed przeciekaniem mydła oraz cicha praca mechanizmu dozującego tego
stylowego elementu wyposażenia toalet publicznych Katrin, sprawiają, że jest to urządzenie
świetnie sprawdzające się w ogólnodostępnych WC o podwyższonym standardzie, w których
higiena jest równie istotna, co komfort korzystających z ubikacji osób.

Zalety cichego elektronicznego dozownika mydła Katrin TOUCHFREE
Atrakcyjny design
Higieniczna bezdotykowa aktywacja
Brak konieczności podłączania do gniazdka
Wysoka wydajność

Odbiorcy stylowego czarnego dyspensera mydła w pianie i w płynie
Restauracje
Biura
Instytucje kulturalne
Sale konferencyjne

Marka Katrin to gwarancja wysokiej jakości oraz funkcjonalności
wszelkich akcesoriów łazienkowych

Oferta produktów Katrin obejmuje wszystkie najważniejsze elementy wyposażenia toalet, od
eleganckich, cechujących się nowoczesnym designem dozowników mydła w płynie i pianie,
poprzez podajniki jednorazowych ręczników, aż do specjalnie dostosowanych do nich materiałów
eksploatacyjnych wśród których wyróżnić można papiery toaletowe, środki do higieny dłoni oraz
wielopanelowe składane ręczniki papierowe. Dzięki dbałości o ergonomiczność i wydajność,
akcesoria Katrin nie tylko cechują się najwyższa jakością wykonania, ale też są ekologiczne i
przyjazne dla użytkownika, co sprawia, że idealnie sprawdzają się w szkołach, restauracja,
hotelach, a także klinikach i placówkach służby zdrowia.
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