
Technische omschrijving
Hygiëne-afvalbak voor wandmontage met kniebediening.De
klepdeksel klapt open, zodra de onderbak met de knie wordt
aangeduwd.Deksel klapt automatische weer terug, zodra de
onderbak wordt losgelaten.Voorzien van een uitneembare
binnenbak met vier zijflappen.Inclusief gemonteerde
hygiënezakjeshouder voor plastic hygiënezakjes aan de zijkant.

Specificaties

Artikelnummer 5667

Materiaal Kunststof (Wit)

H x B x D 360 mm x 220 mm x 220 mm

Gewicht 2 kg

Garantie 1 jaar na aankoopdatum

Toepassing Kniebediening

Eigenschappen Met uitneembare binnenbak

Inhoud 8 liter
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3905 KX Veenendaal

P.O. Box 374

3900 AJ Veenendaal

The Netherlands

T : +31 (0) 318 517 778

F : +31 (0) 318 514 498

E : info@all-care.eu

Hygiënebak kunststof 8 liter + zakjeshouder met kniebediening, PQHBS
Voor uw vrouwelijke gasten is een bezoek aan de sanitaire ruimte meer dan een sanitaire stop. Het is een moment van
verfrissing, het bijwerken van de make-up en het verwisselen van damesverband. Een compleet ingerichte sanitaire ruimte zal
dan ook blijvende indruk achterlaten bij uw vrouwelijke bezoekers. Als er één hygiënebak ontworpen is met het oog op hygiëne,
is het de PlastiQline Hygiënebak met kniebediening. Deze praktische alles-in-een hygiënebak is een aanwinst op elk damestoilet.
De bak is bedienbaar met de knie, waardoor ongewenste aanraking met onhygiënische vlakken voorkomen kan worden. Na
gebruik klapt het deksel direct weer op zijn plaats, waardoor ongewenste geurtjes geen vrij spel krijgen. De bak is uitgerust met
een gemonteerde hygiënezakjeshouder voor plastic hygiënezakjes. Voorzien van een uitneembare binnenbak met vier zijflappen.
Bent u op zoek naar een praktische alles-in-een hygiënebak voor uw vrouwelijke bezoekers? Vraag dan nu de offerte aan!   Uw
voordelen:  Extra hygiënisch, aanraking met afvalbak alleen via kniebediening Inclusief hygiënezakjeshouder, alles-in-1

All Care, manufacturer of dispenserlines


	Hygiënebak kunststof 8 liter + zakjeshouder met kniebediening, PQHBS
	Technische omschrijving
	Specificaties
	All Care, manufacturer of dispenserlines


