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DOZOWNIKI FIRMY LINEA - LINIA EKONOMICZNA Z TWORZYWA ABS

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE       cena za doz 0,5 L
zamykany na kluczyk netto brutto
wykonany z tworzywa ABS 28,00 zł    34,44 zł    
pojemność 500 ml - symbol S5
wym.: wys. = 17 cm, szer. = 10,5 cm, gł.= 12,5 cm

      cena za doz 1 L
pojemność 1 L - symbol S6 netto brutto
wym.: wys. = 23 cm, szer. = 15,5 cm, gł.= 12,5 cm 39,35 zł    48,40 zł    

DOZOWNIK MYDŁA PIANKOWEGO       cena za doz 0,5 L
zamykany na kluczyk netto brutto
wykonany z tworzywa ABS 39,35 zł    48,40 zł    
pojemność 500 ml - symbol F5pojemność 500 ml - symbol F5
wym.: wys. = 17 cm, szer. = 10,5 cm, gł.= 12,5 cm

      cena za doz 1 L
pojemność 1 L - symbol F6 netto brutto

45,33 zł    55,76 zł    

ŁOKCIOWY DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE       cena za doz 0,5 L
zamykany na kluczyk netto brutto
wykonany z tworzywa ABS 32,00 zł    39,36 zł    
pojemność 500 ml - symbol S5M
wym.: wys. =17cm, szer.=10,5cm, gł.

z ramieniem 15,5cm       cena za doz 1 L
netto brutto

pojemność 1 L - symbol S6M 46,70 zł    57,44 zł    
wym.: wys. = 23 cm, szer. = 15,5 cm, gł.

z ramieniem 17cm

POJEMNIK NA ręczniki papierowe ZZ - symbol K4
pojemność: 500 listków       cena za szt
wykonany z tworzywa ABS netto brutto
zamykany na kluczyk 45,33 zł    55,76 zł    
wym.: wys. = 28 cm, szer. = 27 cm, gł. = 13 cm



POJEMNIK NA RĘCZNIKI W ROLI - symbol OG1      cena za szt
poj: ręcznik w zwoju o max.śr. 20 cm netto brutto
wykonany z tworzywa ABS, 58,70 zł    72,20 zł    
zamykany na kluczyk
wym.: wys. = 31 cm , szer. = 22 cm,gł. = 21 cm 

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY -symbol MJ1
pojemność: rolka o max. śr. 19 cm       cena za szt
wykonany z tworzywa ABS netto brutto
zamykany na kluczyk 40,00 zł    49,20 zł    
wym.: wys. = 26, szer. = 24 cm, gł. = 13 cm

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK       cena za szt
włączana automatycznie netto bruttowłączana automatycznie netto brutto
obudowa z tworzywa sztucznego – ABS 154,00 zł  189,42 zł  
moc 1800W
wym.: wys. = 24 cm, szer. = 24cm, gł. = 23cm

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK       cena za szt
włączana automatycznie netto brutto
obudowa z tworzywa sztucznego – ABS 300,00 zł  369,00 zł  
moc 2500 W
wym.: wys. = 24cm, szer. = 26,5cm, gł. = 20cm



DOZOWNIKI FIRMY LINEA - LINIA INTRO RANGE Z TWORZYWA ABS

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE       cena za doz 0,5 L
zamykany na kluczyk netto brutto
wykonany z tworzywa ABS 89,00 zł    109,47 zł  
pojemność 500 ml - IN-SO2/WR
wym.: wys. = 20 cm, szer. = 12 cm, gł.= 14 cm

pojemność 1 L - IN-SO1/WR       cena za doz 1 L
wym.: wys. = 26,5 cm, szer. = 12 cm, gł.= 14 cm netto brutto

109,90 zł  135,18 zł  

POJEMNIK NA ręczniki papierowe ZZ -  IN-FO2/WS
pojemność: 500 listków       cena za szt
wykonany z tworzywa ABS netto brutto
zamykany na kluczyk 94,55 zł    116,30 zł  
wym.: wys. = 30 cm, szer. = 30,5 cm, gł. = 15 cm

POJEMNIK NA RĘCZNIKI W ROLI -  IN-RO2/WSPOJEMNIK NA RĘCZNIKI W ROLI -  IN-RO2/WS
poj: ręcznik w zwoju o max.śr. 20 cm       cena za szt
wykonany z tworzywa ABS, netto brutto
zamykany na kluczyk 86,40 zł    106,27 zł  

wym.: wys. = 34 cm , szer. = 18,5 cm,gł. = 17 cm
 

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY -  IN-TO2/WS
pojemność: rolka o max. śr. 19 cm       cena za szt
wykonany z tworzywa ABS netto brutto
zamykany na kluczyk 86,40 zł    106,27 zł  
wym.: wys. = 27, szer. = 22,5 cm, gł. = 14 cm


