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Dozownik do wkładek zapachowych Katrin plastik
biały
kod produktu: 43040
kategoria: Kategorie produktów > Akcesoria > Odświeżacze powietrza

Producent: Katrin
Cena netto: 27,50 zł
Cena brutto: 33,83 zł
Kod QR:

Wysokiej jakości dyspenser wkładów odświeżających
powietrze Katrin INCLUSIVE
Materiał: plastik
Kolor: biały
Wymiary: wysokość - 165 mm, szerokość - 71 mm, głębokość - 75 mm
Przeznaczony dla wkładów zapachowych Katrin (patrz w zakładce "do kompletu")
Nie wymaga baterii
Dozując wkłady zapewnia zapach przez 60 dni
Działa bez gazów pędnych
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Montaż: wolnostojący lub naścienny

Elegancki dozownik do wkładek zapachowych Katrin INCLUSIVE jest należącym do linii
nowoczesnych akcesoriów łazienkowych tanim i ekologicznym sposobem na utrzymanie w
publicznych WC i domowych ubikacjach wysokiego poziomu komfortu. Dzięki wykorzystywaniu
niewymagających baterii i nie zawierających szkodliwych dla środowiska gazów pędnych
wielofazowych odświeżaczy powietrza jest wyjątkowo łatwym w obsłudze i bezawaryjnym
rozwiązaniem, które doskonale sprawdza się w każdych warunkach, nawet poza sanitariatami.
Cechująca się nowoczesnym i atrakcyjnym designem biała obudowa idealnie współgra z
luksusową linią elementów wyposażenia toalet Katrin i została zaprojektowana w taki sposób,
aby wzmocnić naturalny przepływ powietrza i zapewnić przyjemny i świeży zapach nawet przez
60 dni bez konieczności wymiany wkładu. Nieduże wymiary gwarantują dyskrecję mimo wysokiej
efektywności działania.

Zalety dyspensera odświeżaczy zapachowych Katrin INCLUSIVE
Nowoczesny i atrakcyjny design
Wysoka jakość i nieduże rozmiary białej obudowy
Łatwy w obsłudze
Nie wymaga baterii

Odbiorcy dozownika do wkładów odświeżających Katrin
Restauracje
Biura
Kina i teatry
Sale konferencyjne
Prywatne domy

Akcesoria łazienkowe i materiały eksploatacyjne Katrin łączą w sobie
elegancję i jakość
Posiadająca szerokie portfolio rozwiązań higienicznych dla toalet, marka Katrin dostarcza bogatą
gamę cechujących się nowoczesnym designem i wykorzystujących najnowsze rozwiązania
technologiczne produktów, takich jak papiery toaletowe, ręczniki jednorazowe oraz dostosowane
do nich pojemniki i podajniki łazienkowe, do ponad 30 krajów. Dążąc do tworzenia prostych w
obsłudze i godnych zaufania profesjonalnych elementów wyposażenia sanitariatów, oddaje do
dyspozycji klientów kompleksowe rozwiązania idealnie sprawdzające się w ubikacjach o wysokim
standardzie, w których wygląd wnętrza jest równie ważny, co jego czystość i wygoda
użytkowania.
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