Zestaw: dozownik czarny Faneco i mydło OLE 5l
kod produktu: A3205-S500PGB
kategoria: Kategorie produktów > Zestawy

Producent: Faneco
Cena netto: 29,99 zł
Cena brutto: 36,89 zł

Zestaw do mycia rąk: Dozownik do mydła w płynie Faneco
DARK 0,5 litra DARK i Mydło w płynie bez barwników i
substancji zapachowych OLE 5 litrów

Dozownik na mydło
Materiał: tworzywo ABS
Kolor: czarny
Pojemność: 0,5 litra (500 ml)
Wymiary: wysokość - 160 mm, szerokość - 90 mm, głębokość - 90 mm
Przeznaczenie: mydło w płynie
Sposób aktywacji: przycisk
Zawór niekapek
Uzupełnianie: zbiornik wielokrotnego napełniany mydłem z kanistra
Wizjer umożliwiający kontrolowanie ilości substancji do higieny dłoni pozostałego w środku
pojemnika
Zamek otwierany plastikowym kluczykiem
Rodzaj montażu: naścienny
Gwarancja: 2 lata
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Uniwersalne mydło w płynie dla przemysłu spożywczego
Nie przenosi obcych zapachów na produkty spożywcze.
Nadaje się do mycia skóry narażonej na wysuszanie poprzez konieczność częstego mycia.
Mydło Ole posiada neutralne dla skóry pH i zostało przebadane dermatologicznie.
Mydło w płynie Ole zgłoszone przez producenta do Krajowego Systemu Informowania o
Kosmetykach - numer w rejestrze RK/223/2002.
Mydło do higienicznego mycia dłoni jest ekonomiczne w użyciu.
Skład został tak opracowany, aby uzyskać łagodne a jednocześnie skuteczne w działaniu
mydło do częstego stosowania.
Mydło w płynie Ole ulega biodegradacji, nie zawiera środków ściernych i rozpuszczalników.
Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
Sodium Chloride, Styrene/Acrylates Copolymer, Glycol Distearate, Citric Acid,
Methyldibromo Glutaronitrile, Phenoxyethanol.

Doskonały zestaw w atrakcyjnej cenie składający się z dozownika firmy Faneco o pojemności
500ml, w kolorze czarny oraz mydła OLE odpowiedniego dla delikatnej skóry. Zestaw doskonale
sprawdzi się w barach, restauracjach, biurach oraz innych miejscach o umiarkowanym ruchu.

Nowoczesny i mający nieduże rozmiary, czarny dozownik mydła w płynie należący do linii
niedrogich, ergonomicznych produktów Faneco DARK jest mieszczącym 500 ml substancji do
higieny dłoni akcesorium łazienkowym, które nadaje się zarówno do zwykłych ogólnodostępnych
ubikacji, jak i cieszących się średnim 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 poziom zużycia mydła sprawiają, że ten element wyposażenia
sanitariatu łączy w sobie nienaganną estetykę z wysoką funkcjonalnością.

Mydło do rąk w płynie polecane w zakładach przemysłu spożywczego. Używać w miejscach
wymagających wysokich standardów higienicznych, stosujących zasady dobrej praktyki
produkcyjnej (GMP) oraz HACCP.
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