Elektronisk papirdispenser
- Økonomisk, miljøvenlig og klassisk
Elektronisk, berøringsfri dispenser som pynter i ethvert toiletmiljø.
Dispenseren har et klassisk, stilrent, hvidt udtryk.
Innovativ
Den har en sensor som registrerer bevægelse og giver et ark ad
gangen, hvilket sikrer at dispenseren er hygiejnisk, økonomisk og
miljøvenlig i brug.
Hygiejnisk
Den er hygiejnisk i brug, fordi modtageren kun rører ved det
ark som dispenseren giver, hvilket sikrer at bakterier ikke spredes.
Omkostningsfokusering
¡¡ Dispenseren giver kun ét ark ad gangen, og tillader ikke at
modtageren får et nyt ark før det første ark er fjernet, hvilket
sikrer et minimalt forbrug.
¡¡ Justerbart tidsinterval mellem afgivelse af hvert ark på mellem
1 og 4 sek. som sikrer at kunden bruger mindst muligt.
Dispenseren er fleksibel i valg af aftørringspapir,
vælg mellem 4 forskellige typer:
¡¡ Hvid nyfiber papir.
¡¡ Blå nyfiber papir, til fx fødevarebranchen.
¡¡ T3, vores serie af genbrugspapir. Det miljøbevidste valg.
¡¡ Hvid, letopløselig papir.
Tekniske specifikationer
¡¡ Justerbar ark-længde på mellem 20 cm og 36 cm.
¡¡ Mål 32,5 cm x 31 cm x 22 cm.
¡¡ Giver op til 775 ark pr. rulle (afhængig af ark-længde)
¡¡ Dispenseren låses med nøgle, og har en tydelig, rød diode
som lyser når batteriet bør skiftes ud.

Dispenser
Varenr.

Beskrivelse

116520

Elektronisk dispenser til håndklæderuller. Ark-længde
kan justeres til mellem 20 cm og 36 cm papir
pr. gang.
Dispenseren har lås og nøgle.
Batterier medfølger ikke.

110033

Papir fremstillet af nyfiber.
Velegnet til steder, hvor man ønsker høj kvalitet og høj
brugertilfredshed.
Rullelængde: 155 meter.

110034

Papir fremstillet af nyfiber og godkendt til kortvarrigt at
være i kontakt med fødevarer.
Velegnet til fødevareindustrien og steder hvor der
arbejdes med fødevarer.
Rullelængde: 155 meter.

110035

Papir fremstillet af indsamlet tetra-pak emballage.
Håndklæderulle i T3-serien, hvilket giver et genbrugsprodukt af meget høj kvalitet både mht. blødhed, styrke
og sugeevne.
Rullelængde: 155 meter.

110036

Papir fremstillet af nyfiber.
Specielt fremstillet for at kunne undgå tilstopning af afløb.
Velegnet til diskoteker og steder med dårlige kloakker.
Rullelængde: 155 meter.

Tilhørende varer
110033
110034
110035
110036
232604, batterier t/dispenseren
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