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DAX EASY
HANDMATIGE DISPENSER
Handmatig bedieningssysteem met unieke, gebruiksvriendelijke navulflessen van 1000 ml
die ook geschikt zijn voor de DAX SMART automatische dispenser.
De pomp activeert gemakkelijk met een lichte druk op de voorzijde van de dispenser.
Het vloeistofniveau is steeds goed zichtbaar.
De dispenser is eenvoudig te openen via het slot aan de bovenkant van de dispenser. Er zijn extra
sleutels voorzien aan de achterkant van de dispenser. U kunt er ook voor kiezen om de dispenser
open te laten zonder sleutel.

Toepassingen

Gebruiksaanwijzing

Door zijn elegante design en gebruiksgemak is de dispenser
uitstekend geschikt voor gebruik in gezondheidsinstellingen,
bedrijven, (kleuter)scholen, restaurants, kantines, openbare
toiletten en dergelijke.

De dispenser kan zowel tegen de muur als op het vloerstatief
gemonteerd worden en heeft een flexibele achterkant
met bevestigingsgaten die overeenkomen met de meeste
dispensers op de markt.

De navullingen van de dispenser zijn verkrijgbaar met
DAX handontsmetting of handzeep en kunnen eenvoudig
geplaatst en vervangen worden.

De pomp wordt gemakkelijk geactiveerd door op de
voorzijde van de dispenser te drukken.

Inhoudstickers HAND DISINFECTION/HAND SOAP
inbegrepen bij de dispenser.

Voor een hygiënischere oplossing kunt u de dispenser met
de elleboog bedienen (toebehoren). De elleboogbediening
wordt voor of na montage van de dispenser op de dispenser
bevestigd.
Het gebruik van de bijhorende druppelbak wordt aanbevolen
(toebehoren). Deze klikt eenvoudig vast in de dispenser om
gaten in de muur te vermijden.

toebehoren
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PRODUCTNAAM
DAX EASY handmatige dispenser
DAX Clinical navulling 1000 ml
DAX Zachte Zeep navulling 1000 ml
Druppelbakje voor dispenser SMART & EASY
Elleboogbediening voor MD153

ART.NR.
MD153
778-6
238-6
606013
606012

Met passie voor uw huid en gezondheid
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