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Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving

CaluClean wit gecoat RVS 
toiletroldispenser TRU2-2 voor 
normale toiletrollen

Eigenschappen

Vernieuwde CaluClean dispenser voor 2 standaard 
toiletpapierrollen. De dispenser is technisch verbeterd 
met een mechanisme om de tweede rol automatisch te 
laten vallen als de eerste rol op is. De dispenser is nog 
hygiënischer door de betere zichtbaarheid en 
toegangelijkheid van het papier. Gemaakt van 
roestvrijstaal en heeft een laag witte poedercoating.

Toepassing

Toilet, badkamer
Conferentie zalen, exhibities, luchthavens, trein stations, 
catering, verpleeg en verzorgingstehuizen, 
ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, 
voedsel verwerkende industrie, winkel centra, hotels, 
gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, 
administratie faciliteiten.

Positieve punten

Gemakkelijk te vullen
Te openen zonder muurcontact
Kijkvenster voor het monitoren van het vullingsniveau
Kunststof slot met anti vandalisme functie

Technische gegevens

Geschikt voor normale toiletpapierrollen
Behuizing: Roestvrij staal met witte poedercoating
Kijkvenster: Doorzichtig plastic
Slot: Anti-vandalisme slot, plastic
Bevestiging: Muurbevestiging met 4 schroeven en plugs.
Afmetingen:  145mm x 316mm x 166mm (BxHxD)
Geschikt voor 400 vel toiletpapier met een maximale 
diameter van 13cm. 

CaluClean
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Dit premium A+ merk beschikt over een gedetailleerd 
productblad en video. Deze kunt u downloaden bij de 
“Downloads”. Heeft u vragen over het gebruik of 
toepassing van dit product? Start een chat of bel één 
van onze medewerkers: 053 - 434 43 43.


