Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluGuard RVS haarnet en/of
schoenovertrek dispenser
Eigenschappen
RVS dispenser voor haarnet en schoenovertrek
gemaakt van RVS. Het is een hygiënische en afgesloten
systeem dat beschikt over een scharnierdeksel. De
dispenser is voorzien van een kunststof venster zodat er
altijd in een oogopslag gezien kan worden of er
voldoende voorraad is. Hiernaast is de dispenser
voorzien van een handig uitgifte vak. Deze RVS
dispenser heeft een makkelijk ophangsysteem waardoor
hij simpel van de muur te halen is. Hierdoor is snelle en
goede reiniging mogelijk.

Toepassing
Deze RVS dispenser wordt veel gebruikt in de
voedingsindustrie, horeca, zorg en detecteerbare
farmaceutische industrie.

Technische gegevens
Kleur: Staal
Materiaal: Roestvrij staal
Verpakking: Per stuk
Afmetingen: 400 x 180 x 560mm
Levering: exclusief stickers. Stickers zijn hier
verkrijgbaar
Montage: Wandmontage
Sluiting: Scharnierdeksel
Geschikt voor: Haarnetten & Schoenovertrekken

CaluGuard
Dit premium A+ merk product beschikt over een volledig
PBM assortiment voor de voedingsindustrie, industrie en
zorg. Heeft u vragen over het gebruik of toepassing van
dit product? Start een chat of bel één van onze
medewerkers: 053 - 434 43 43.
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Op onze transacties zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de grifﬁe van de Rechtbank te Almelo. Deze worden op aanvraag toegezonden.
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