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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és
töltőanyaga

     A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Tork (S1) - folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), műanyag, fehér-szürke

Tork Elevation S1 rendszerű fali, folyékonyszappan adagoló, fehér műanyagból, tartály nélkül.

560000
11 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 112x296x114 mm
Tömeg: 0,382 kg

Tork (S1) - folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), műanyag, fekete

Tork Elevation S1 rendszerű fali, folyékonyszappan adagoló, fekete műanyagból, tartály nélkül.

560008
11 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fekete
Méretek: 296x112x114 mm

Tork (S4) - habszappan adagoló (tartály nélkül), műanyag, fehér-szürke

Habszappan adagoló, Tork S4 rendszerű, falra szerelhető kivitelben, fehér és szürke műanyagból.

561500
12 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 113x292x114 mm
Tömeg: 0,365 kg

Tork (S4) - habszappan adagoló (tartály nélkül), műanyag, fekete

Habszappan adagoló, Tork S4 rendszerű, falra szerelhető kivitelben, fekete műanyagból.

561508
12 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fekete
Méretek: 286x113x105 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=560000&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=560008&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=561500&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=561508&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Tork (S4) - habszappan adagoló  Intuition™ szenzorral (tartály nélkül), műanyag, fehér-szürke

Habszappan adagoló szenzorral (Intuition) , tartály nélküli, fehér-szürke, Tork (S4)

561600
50 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Szín: fehér
Méretek: 112x278x128 mm
Működtetés: szenzoros

Tork (S4) - habszappan adagoló  Intuition™ szenzorral (tartály nélkül), műanyag, fekete

Habszappan adagoló szenzorral (Intuition) , tartály nélküli, fekete, Tork (S4)

561608
50 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fekete
Méretek: 278x113x130 mm

Tork (S2) - folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), műanyag, fehér-szürke

Tork Elevation S2 rendszerű fali, folyékonyszappan adagoló, fehér műanyagból, tartály nélkül.

561000
9 760 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 112x211x114 mm
Tömeg: 0,299 kg

Tork (S2) - folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), műanyag, fekete

Tork Elevation S2 rendszerű fali, folyékonyszappan adagoló, fekete műanyagból, tartály nélkül.

561008
9 760 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 112x211x114 mm
Tömeg: 0,299 kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=561600&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=561608&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=561000&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=561008&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, ABS, 350 ml, fehér

Folyékonyszappan adagoló falra szerelhető kivitelben, fehér ABS, 350 ml.

BKH0010311
4 220 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Űrtartalom: 350 ml
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, ABS, 350 ml, krómozott

Folyékonyszappan adagoló falra szerelhető kivitelben, krómozott ABS, 350 ml.

BKH0010351
5 420 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Felület: krómozott
Űrtartalom: 350 ml
Rögzítés: falra szerelhető

KATRIN Inclusive folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 0,5 l-es, műanyag,
fehér-fekete
KATRIN nyomógombos szappanadagoló műanyagból, fehér-fekete színben, 500ml, tartály nélkül

BKH0019912
9 070 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag (ABS, PC, POM)
Szín: fehér-fekete
Méretek: 100x204x125 mm
Tömeg: 0,31 kg
Működtetés: nyomógombos
Űrtartalom: 500 ml

KATRIN Inclusive folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 0,5 l-es, műanyag, fekete

KATRIN nyomógombos szappanadagoló műanyagból, fekete színben, 500ml, tartály nélkül

BKH0019913
9 070 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag (ABS, PC, POM)
Szín: fekete
Méretek: 100x204x125 mm
Tömeg: 0,31 kg
Működtetés: nyomógombos
Űrtartalom: 500 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010311&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010351&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019912&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019913&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,5 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,5 l, fehér

BKH0013211
3 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Űrtartalom: 500 ml
Méretek: 105x170x125 mm

Falra szerelhető habszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,5 l, fehér

Habszappan adagoló fehér műanyag burkolattal, 500 ml-es tartállyal, falra szerelhető.

BKH0016111
4 310 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 105x170x135 mm
Űrtartalom: 500 ml

Losdi Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, ABS, 0.9 l, fehér

Szappanadagoló műanyagból falra szerelhető változatban, utántölthető tartállyal, folyékonyszappanokhoz.

BKH0010811
8 140 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 126x250x100 mm
Űrtartalom: 900 ml
Tömeg: 0,424 kg

Losdi Falra szerelhető habszappan adagoló, függőleges kivitelű, ABS, 0,9 l, fehér

Szappanadagoló műanyagból falra szerelhető változatban, utántölthető tartállyal, habszappanokhoz.

BKH0010711
8 870 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 126x250x100 mm
Űrtartalom: 900 ml
Tömeg: 0,424 kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013211&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0016111&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010811&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010711&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1,1 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló fehér műanyag burkolattal, 1,1 literes.

BKH0015311
4 430 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 219x113x102 mm
Űrtartalom: 1,1 l
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1,1 l, fekete

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló fekete műanyag burkolattal, 1,1 literes.

BKH0015311B
6 510 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fekete
Méretek: 219x113x102 mm
Űrtartalom: 1,1 l
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

BKH0013411
4 350 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Űrtartalom: 1000 ml
Méretek: 155x220x125 mm

Falra szerelhető habszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

Habszappan adagoló fehér műanyag burkolattal, 1000 ml-es tartállyal, falra szerelhető.

BKH0016211
5 230 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 155x220x155 mm
Űrtartalom: 1000 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0015311&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0015311B&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013411&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0016211&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Losdi Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, polikarbonát, 0,85 l, fekete

Losdi, zárható,  folyékonyszappan  adagoló,  törhetetlen polikarbonát anyagból, áttetsző fekete színben,  belső
műanyag szappantartállyal (0,85 l ), falra szerelhető kivitelben.
BKH0010512
14 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: polikarbonát
Méretek: 221x155x117 mm
Űrtartalom: 0,85l
Súly 0,51kg

Losdi Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

Szappanadagoló műanyagból falra szerelhető, nyomógombos változatban, 1000 ml-es utántölthető tartállyal.

BKH0010411
4 880 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 112x225x90 mm
Űrtartalom: 1000 ml
Tömeg: 0,27 kg

Losdi Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, átlátszó

Folyékonyszappan adagoló átlátszó ABS műanyagból, nyomógombos, falra szerelhető kivitelben, 1 literes
utántölthető tartállyal.
BKH0010413
4 880 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 112x225x90 mm
Űrtartalom: 1000 ml
Tömeg: 0,27 kg

Falra szerelhető folyékonyszappan és kézfertőtlenítő gél adagoló, zárható, műanyag, 0,8l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan és kézfertőtlenítő gél adagoló, zárható, műanyag, 0,7 l, fehér

BKH0015211
4 850 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 110x206x106 mm
Tömeg: 0,46 kg
Űrtartalom: 0,8 l

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010512&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010411&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010413&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0015211&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,9 l, fehér

Folyékonyszappan adagoló fehér ABS műanyagból, 1 literes utántölthető tartállyal.

BKH0013111
5 460 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 112x210x105 mm
Tömeg: 0,356 kg
Űrtartalom: 1000 ml

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,9 l, fekete

Folyékonyszappan adagoló fekete ABS műanyagból, 1 literes utántölthető tartállyal.

BKH0013111B
6 190 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fekete
Méretek: 112x210x105 mm
Tömeg: 0,356 kg
Űrtartalom: 1000 ml

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

BKH0011411
13 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 123x261x115 mm
Rögzítés: fali
Működtetés: nyomógombos

Mediclinics Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, műanyag, 1,1 l, kvarc és fehér

Szappanadagoló műanyagból falra szerelhető változatban, 1100 ml-es utántölthető tartállyal.

MEDIGELB
6 590 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS, SAN
Méretek: 107x204x108 mm
Tömeg: 0.3 kg
Űrtartalom: 1100 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013111&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013111B&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011411&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDIGELB&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Mediclinics Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, műanyag, 1,1 l, kvarc és fekete

Szappanadagoló műanyagból, zárható kivitelben, falra szerelhető változatban, 1100 ml-es utántölthető tartállyal.

MEDIGELN
6 590 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 107x108x204 mm
Tömeg: 0.3 kg
Űrtartalom: 1.1 l

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,8 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, műanyagból, 800 ml-es tartállyal.

BKH0010210
3 680 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 200x100x110 mm
Űrtartalom: 800 ml
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1,5 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, műanyagból, 1,5 l-es tartállyal.

BKH0010211
5 930 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 256x133x128 mm
Űrtartalom: 1,5 l
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, krómozott

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, krómozott

BKH0011451
14 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 123x261x115 mm
Működtetés: nyomógombos
Rögzítés: fali

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDIGELN&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010210&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010211&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011451&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
KATRIN Inclusive folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 1 l-es, műanyag, fehér-fekete

KATRIN szappanadagoló műanyagból, fehér-fekete színben, 1000ml, tartály nélkül

BKH0019711
11 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag (ABS, PC, POM)
Szín: fehér-fekete
Méretek: 100x291x130 mm
Tömeg: 0,43 kg
Működtetés: nyomógombos
Űrtartalom: 1000 ml

KATRIN Inclusive folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 1 l-es, műanyag, fekete

KATRIN nyomógombos szappanadagoló műanyagból, fekete színben, 1000ml, tartály nélkül

BKH0019812
11 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag (ABS, PC, POM)
Szín: fekete
Méretek: 100x291x130 mm
Tömeg: 0,43 kg
Működtetés: nyomógombos
Űrtartalom: 1000 ml

KATRIN Touchfree infrás, automata folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 0,5 l-es,
műanyag, fehér
KATRIN Touchfree infrás folyékonyszappan adagoló műanyagból tartály nélkül, fehér színben

BKH0019411
42 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 97x271x100 mm
Tömeg: 0,57 kg
Űrtartalom: 500 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5V (C/LR14)

KATRIN Touchfree infrás, automata folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 0,5 l-es,
műanyag, fekete
KATRIN Touchfree infrás folyékonyszappan adagoló műanyagból tartály nélkül, fekete színben

BKH0019511
42 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fekete
Méretek: 97x271x100 mm
Tömeg: 0,57 kg
Űrtartalom: 500 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x 1,5V (C/LR14)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019711&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019812&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019411&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019511&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, ABS, 0,3 l, fehér

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, fehér ABS, 0,3 literes utántölthető tartállyal.

BKH0011911
2 080 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 65x205x105 mm
Tartály térfogata: 300 ml

Tork (S1) - folyékonyszappan tartó és adagoló könyökkarral (tartály nélkül), műanyag,
fehér-szürke
Tork Elevation S1 rendszerű fali, folyékonyszappan adagoló könyökkarral, fehér műanyagból, tartály nélkül.

560100
16 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Méretek: 112x296x114 mm
Tömeg: 0,522 kg

Falra szerelhető könyökkaros folyékonyszappan és fertőtlenítőszer adagoló, állítható
adagmennyiséggel, zárható, műanyag, 0,7 l, fehér
Falra szerelhető könyökkaros folyékonyszappan adagoló, állítható adagmennyiséggel, zárható, műanyag, 0,7 l, fehér

BKH0014111
15 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 206x110x106mm (kar nélkül)
Anyag: műanyag ház/ fém kar
Űrtartalom: 700ml

Falra szerelhető könyökkaros folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,5 l, fehér

Falra szerelhető könyökkaros folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,5 l, fehér

BKH0013311
3 580 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Űrtartalom: 500 ml
Méretek: 170x105x170 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011911&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=560100&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0014111&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013311&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető könyökkaros folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 1 l, fehér

Szappanadagoló könyökkarral fehér műanyagból, 1000 ml-es utántölthető belső tartállyal.

BKH0013511
4 770 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Űrtartalom: 1000 ml
Méretek: 155x220x155mm

 Folyékonyszappan adagoló fémből

Mediclinics Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, fehér epoxi bevonattal, belső
műanyag szappantartállyal, 1,5 l
Mediclinics, zárható, nagy kapacitású folyékonyszappan és kézfertőtlenítő adagoló, rozsdamentes acélból, fehér
epoxi bevonattal, belső műanyag szappantartállyal (1,5 l ), falra sze
MEDDJ0031
42 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 110 x 240 x 133 mm
Tömeg: 1,25 kg
Űrtartalom: 1,5 l

Mediclinics Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, fekete epoxi bevonattal, belső
műanyag szappantartállyal, 1,5 l
Folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes acél,fekete epoxi bevonattal, műanyag belső  szappantartállyal, 1,5l

MEDDJ0031B
47 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szinterezett
Szín: fekete
Méretek: 240x110x133 mm
Tömeg: 1,25 kg
Űrtartalom: 1,5 l

KATRIN folyékonyszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), 1 l-es, szinterezett acél, fehér

KATRIN nyomógombos folyékonyszappan adagoló acélból, tartály nélkül, fehér színben

BKH0019521
38 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: acél
Szín: fehér
Méretek: 100x275x124 mm
Tömeg: 1 kg
Működtetés: nyomógombbal
Űrtartalom: 1000 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013511&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDDJ0031&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDDJ0031B&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019521&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Tork (S1) - folyékonyszappan adagoló, fém, fehér

Tork S1 rendszerű fali, folyékonyszappan adagoló, fehér fém burkolattal, tartály nélkül.

252040
21 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 115x296x96 mm
Anyag: fém
Tömeg: 0,89 kg

Falra szerelhető szappan adagoló, függőleges kivitelű, műanyag tartályos, rozsdamentes
szinterezett acél, 1 l, fehér
Falra szerelhető gél állagú fertőtlenítőszer és szappan adagoló, rozsdamentes acélból, fehér felülettel, 1 literes
utántölthető tartállyal.
BKH0013841W
33 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: fehér
Méretek: 100x245x121 mm
Űrtartalom: 1 l

Falra szerelhető szappan adagoló, függőleges kivitelű, műanyag tartályos, rozsdamentes
szinterezett acél, 1 l, fekete
Falra szerelhető gél állagú fertőtlenítőszer és szappan adagoló, rozsdamentes acélból, fekete felülettel, 1 literes
utántölthető tartállyal.
BKH0013841B
33 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: fekete
Méretek: 100x245x121 mm
Űrtartalom: 1 l

 Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból

Losdi Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 0,9 l,
fényes
Szappanadagoló, fényes rozsdamentes acél felülettel, fali kivitelben.

BKH0010931
25 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: fényes
Méretek: 126x250x107 mm
Tömeg: 0,637 kg
Űrtartalom: 900 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=252040&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013841W&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013841B&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010931&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Losdi Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 0,9 l,
matt
Szappanadagoló, matt rozsdamentes acél felülettel, fali kivitelben.

BKH0010941
25 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 126x250x107 mm
Tömeg: 0,637 kg
Űrtartalom: 900 ml

Mediclinics Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, belső műanyag szappantartállyal,
fényes,1,5 l
Mediclinics Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, belső műanyag szappantartállyal, fényes,1,5 l

MEDDJ0031C
38 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 110 x 240 x 133 mm
Tömeg: 1,25 kg
Űrtartalom: 1,5 l

Mediclinics Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, belső műanyag szappantartállyal,
matt, 1,5 l
Mediclinics Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, belső műanyag szappantartállyal, matt, 1,5 l

MEDDJ0031CS
38 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 110 x 240 x 133 mm
Tömeg: 1,25 kg
Űrtartalom: 1,5 l

Mediclinics Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél,
matt 1,1 l
Szappanadagoló, matt felülető rozsdamentes acélból, falra szerelhető, függőleges kivitelben.

CW16A
28 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 121x208x130 mm
Tömeg: 0,7 kg
Űrtartalom: 1100 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010941&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDDJ0031C&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDDJ0031CS&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=CW16A&description=0


 Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga   

      2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
      +36 29 413-553
      bandk@bandk.hu
      www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

 15 

Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 1 l

Nyomógombos, falra szerelhető, folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes burkolattal, szatén felületkikészítéssel,
1l-es tartállyal, utántölthető és zárható kialakítású.
BKH0011242
16 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 125x202x117mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1l

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, rozsdamentes acél 1,1 l, szálcsiszolt

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló szálcsiszolt rozsdamentes acél burkolattal, 1,1 literes.

BKH0015342
18 750 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szálcsiszolt
Méretek: 220x130x100 mm
Űrtartalom: 1,1 l
Rögzítés: falra szerelhető

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 0,7 l

Nyomógombos működtetésű, falra szerelhető, álló kivitelű, folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes acél burkolattal,
0,7l-es tartállyal
BKH0010842
17 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 160x90x105mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 0,7l
Súly 0,4kg

Falra szerelhető szappan adagoló, függőleges kivitelű, műanyag tartályos, rozsdamentes acél, 1 l,
matt
Falra szerelhető gél állagú fertőtlenítőszer és szappan adagoló, rozsdamentes acélból, matt felülettel, 1 literes
utántölthető tartállyal.
BKH0013841
29 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 100x245x121 mm
Űrtartalom: 1 l

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011242&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0015342&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010842&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0013841&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Mediclinics Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, vízszintes kivitelű, rozsdamentes acél,
matt 1,1 l
Szappanadagoló, matt felületű rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vízszintes kivitelben.

CW58A
28 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 208x121x130 mm
Tömeg: 0,7 kg
Űrtartalom: 1100 ml

Falra szerelhető szappanadagoló, 0,8 l, rozsdamentes acél, matt, újjlenyomatmentes felülettel

Falra szerelhető,  húzókaros, folyékonyszappan és krémszappan adagoló, rozsdamentes burkolattal, ívelt elülső fedél
kialakítással, szatén felületkikészítéssel, valamint ujjlenyomat
STRX618
90 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 304x100x134mm
Űrtartalom: 0,8l
Súly 1,7kg (netto)

Tork (S4) - habszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), rozsdamentes acél-műanyag

Tork S4 rendszerű habszappan tartó és adagoló (tartály nélkül), rozsdamentes acél és műanyag kialakítású
konstrukcóval.
460010
25 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: fém/műanyag
Méretek: 289x106x107 mm
Működtetés: mechanikus/kézi
Rögzítés: fali

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 0,5 l

Húzókaros, falra szerelhető, folyékony és fertőtlenítő hatású szappan adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, szatén
felületkikészítéssel, 0,5l-es tartállyal. Zárható kialakítású é
BKH0011142
23 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 100x105x230mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 0,5l
Súly 0,635kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=CW58A&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=STRX618&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=460010&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011142&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Karos szappanadagoló, lábonálló trapézmedencés kézmosóra szerelhető, homokfújt

Karos szappanadagoló, lábonálló trapézmedencés kézmosóra szerelhető, homokfújt

BK05893000000001
18 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 115x122x235 mm
Űrtartalom: 1.1 l

Falra szerelhető habszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 1l

Falra szerelhető habszabbap adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, 1 literes tartállyal.

BKH0011842
28 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 97x295x105 mm
Tömeg: 0,85 kg
Űrtartalom: 1 l
Rögzítés: falra szerelhető
Működtetés: manuális

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 1l

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes acél, 1 literes

BKH0011742
30 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 97x290x105 mm
Tömeg: 0,8 kg
Rögzítés: falra szerelhető

Mediclinics falba építhető folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, belső műanyag
szappantartállyal, 1,4 l
Mediclinics folyékonyszappan adagoló falba építhető kivitelben, rozsdamentes acélból, szatén felülettel, 1,4 literes
tartállyal.
MEDDJE0010CS
59 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 260x152x162 mm
Tömeg: 1,4 kg
Űrtartalom: 1,4 l

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK05893000000001&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011842&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011742&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDDJE0010CS&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Mediclinics Infrás automata szappan adagoló, rozsdamentes acélból, fehér epoxi bevonattal, 9V
elemes, 1 l
Automatikus működtetésű,  nagykapacitású ,infrás szappanadagoló, rozsdamentes acél burkolattal, fali kivitelben,
fehér színben, 1 l-es tartály térfogattal,  6AA típusú elemmel műkö
BKH0012621
62 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1 l
Súly 1,25kg

Mediclinics Infrás automata szappan adagoló, rozsdamentes acélból, fényes, 9V elemes, 1 l

Automatikus működtetésű,  nagykapacitású ,infrás szappanadagoló, rozsdamentes acél burkolattal, fényes
felületkikészítéssel, fali kivitelben, 1 l-es tartály térfogattal,  6AA típus
BKH0012631
59 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1l

Mediclinics Infrás automata szappan adagoló, rozsdamentes acélból, matt, 9V elemes, 1 l

Automatikus működtetésű,  nagykapacitású ,infrás szappanadagoló, rozsdamentes acél burkolattal, matt
felületkikészítéssel, fali kivitelben, 1 l-es tartály térfogattal,  6AA típusú
BKH0012641
59 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1l

Mediclinics falra szerelt szappanadagoló, acél, fekete epoxy bevonattal

Automatikus működtetésű, nagykapacitású ,infrás szappanadagoló, rozsdamentes acél burkolattal, fali kivitelben,
fekete színben, 1 l-es tartály térfogattal,  6db AA típusú elemmel m
MEDDJ0037AB
67 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1 l
Súly 1,25kg

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0012621&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0012631&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0012641&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Mediclinics Infrás automata habszappan adagoló, rozsdamentes acélból, fehér epoxi bevonattal,
9V elemes, 1 l
Automatikus működtetésű,  nagykapacitású ,infrás habszappan adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, fehér epoxy
felületkikészítéssel, fali kivitelben, 1 l-es tartály térfogattal,  
BKH0012721
64 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1l

Mediclinics Infrás automata habszappan adagoló, rozsdamentes acélból, fényes, 9V elemes, 1 l

Automatikus működtetésű, nagykapacitású ,infrás habszappan adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, fényes
felületkikészítéssel, fali kivitelben, 1 l-es tartály térfogattal, 6AA típ
BKH0012731
62 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1l

Mediclinics Infrás automata habszappan adagoló, rozsdamentes acélból, matt, 9V elemes, 1 l

Mediclinics Infrás automata habszappan adagoló, rozsdamentes acélból, matt, 9V elemes, 1 l

BKH0012741
62 300 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 240x110x120mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 1l

Falra szerelhető elektromos szappanadagoló, 0,8 l, 9 V-os, elemes (6 db AA) rozsdamentes acél,
matt, újjlenyomatmentes felülettel
Falra szerelhető,  elektromos, folyékony, krém-és antiszeptikus szappan adagoló, rozsdamentes burkolattal, ívelt
elülső fedél kialakítással, szatén felületkikészítéssel, valamint u
STRX625
141 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 303x120x126mm
Űrtartalom: 0,8 l
Elem típusa: AA típus 1,5V/6db (=9V)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0012721&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0012731&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0012741&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=STRX625&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Tork (S4) - elektromos szenzoros habszappan adagoló

460009
60 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 0,8 l

Folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, 800 ml-es tartállyal

RODX618
68 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 116x300x143 mm
Űrtartalom: 800 ml
Rögzítés: falra szerelhető
Működtetés: manuális

Falra szerelhető elektromos folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél,
0,8 l
Elektromos folyékonyszappan adagoló rozsdamentes acél burkolattal, 800 ml-es tartállyal

RODX625
91 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 120x296x107 mm
Űrtartalom: 800 ml
Rögzítés: falra szerelhető
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

 Mosdókagylóra/pultra szerelhető folyékonyszappan adagoló

Pultba építhető,felülről tölthető szappanadagoló, D44x85 mm, krómozott sárgaréz polírozott
kivitelben, 1l-es tarállyal.
Asztallapra építhető nagy kapacitású folyékonyszappan adagoló, 1 l-es felülről tölthető tartállyal, krómozott sárgaréz,
polírozott felületkikészítéssel, fix kiömlőnyílással.
SD80
44 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: D44x85
Űrtartalom: 1l
Anyag: krómozott sárgaréz

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=460009&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RODX618&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RODX625&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=SD80&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Süllyesztett folyékonyszappan adagoló magasított kifolyóval, krómozott, műanyag tartállyal 1 l

Szappanadagoló pultba építhető változatban, rozsdamentes acél nyomógombbal, pult alatti 1 literes műanyag
tartállyal.
BKH0019151
28 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél / műanyag
Kivitel: pultba építhető
Űrtartalom: 1000 ml
Méretek: 186x550 mm (D83 mm)

Mediclinics Süllyesztett folyékonyszappan adagoló, krómozott, fényes, műanyag tartályal 0,5 l

Szappanadagoló pultba építhető változatban, krómozott nyomógombbal, pult alatti 0,5 literes műanyag tartállyal.

MEDDJ0121C
17 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: krómozott (fényes), műanyag tartállyal
Űrtartalom: 500 ml
Kivitel: pultba süllyesztett
menetes szár M20x110 mm
csőr hossza 80 mm

Süllyesztett folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes 0,5 l

Folyékonyszappan adagoló pultba süllyeszthető kivitelben, 0,5 literes rozsdamentes acél tartállyal.

BKH0019342
16 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Űrtartalom: 0,5 l
Kivitel: pultba süllyeszthető
menetes szár M24 x 110 mm
csőr hossza 140 mm

Süllyesztett folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes tartállyal, 0,8 l

Pultba építhető, rozsdamentes folyékonyszappan adagoló, 0,8 literes.

BKH0019343
20 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Űrtartalom: 0.8 l
Kivitel: pultba süllyeszthető
menetes szár M20x60 mm
csőr hossza 140 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019151&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=MEDDJ0121C&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019342&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019343&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Süllyesztett folyékonyszappan adagoló, krómozott, műanyag tartályal 1 l

Szappanadagoló pultba építhető változatban, rozsdamentes acél nyomógombbal, pult alatti 1 literes műanyag
tartállyal.
BKH0019251
6 560 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél / műanyag
Kivitel: pultba építhető
Űrtartalom: 1000 ml
menetes szár M20x 70 mm
csőr hossza 110 mm

Süllyesztett folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes acélból, műanyag tartállyal, 1 l

Pultba építhető szappanadagoló, rozsdamentes adagolófejjel, 1literes műanyag tartállyal

BKH0019050
9 650 Ft. + Áfa

Paraméterek

WEST süllyesztett, infravezérlésű folyékonyszappan adagoló, krómozott réz, 6 V DC elemes/230V
AC tápegységgel, 1,8 l-es tartállyal
Süllyesztett kivitelű, infravezérlésű, nagy kapacitású folyékonyszappan adagoló 1,8 l-es műanyag tartállyal, krómozott
réz kivitelben, működtetés 6 V DC elemes/230V AC tápegységgel
BKH0019651
66 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,8l
Anyag: krómozott sárgaréz
Méretek: 100x95mm (magasság x mélység)

 Fertőtlenítőszer adagoló

Germstar falra szerelhető, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, kék-fehér
(adagoló+946 ml-es utántöltő)
Germstar falra szerelhető, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, kék-fehér (adagoló+946 ml-es
utántöltő)
BKH0015611
30 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Elem típusa: D-típus/4db
Méretek: D200 mm
Űrtartalom: 946 ml

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019251&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019050&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0019651&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0015611&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Germstar falra szerelhető, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, fekete
(adagoló+946 ml-es utántöltő)
Germstar falra szerelhető, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag  burkolattal, fekete-szürke
színben. (Adagoló+946ml-es utántöltő)
BKH0015612
30 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Germstar asztalra tehető/falra szerelhető, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag,
kék-fehér (adagoló+946 ml-es utántöltő)
Germstar asztalra tehető/falra szerelhető, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, kék-fehér
(adagoló+946 ml-es utántöltő)
BKH0015711
36 000 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Elem típusa: D típus/ 4db
Űrtartalom: 946 ml

Germstar álló, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, kék-fehér (adagoló +
állvány+946 ml-es utántöltő)
Germstar álló, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, kék-fehér (adagoló + állvány+946 ml-es
utántöltő)
BKH0015811
61 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag
Elem típusa: D típus/ 4db
Űrtartalom: 946ml

Germstar álló, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag, fekete (adagoló +
állvány+946 ml-es utántöltő)
Germstar álló, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló induló szett, műanyag  burkolattal, fekete-szürke színben.
(Adagoló+946ml-es utántöltő+állvány)
BKH0015812
61 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0015612&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Infrás automata szappanadagoló, gél- és fertőtlenítőszer adagoló, műanyag, fehér, 1 l

Infrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag, fehér, 1,1 l, elemes

BKH0018611
7 390 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Működtetés: infraérzékelő
Elem típusa: 6x1,5 V (AA)
Tartály térfogata: 1 l
Méretek: 120x124x265 mm
Tömeg: 0,74 kg

Falra szerelhető elektromos fertőtlenítőszer adagoló, függőleges kivitelű, rozsdamentes acél, 0,8 l

Elektromos fertőtlenítőszer adagoló rozsdamentes acél burkolattal, 800 ml-es tartállyal

RODX627
128 900 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: szatén
Méretek: 120x296x107 mm
Űrtartalom: 800 ml
Rögzítés: falra szerelhető
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Könyökkaros szappan/ kézfertőtlenítőszer adagoló, alumínium házzal, 1 literes EU flakonhoz, elöl
nyitott
Könyökkaros kézfertőtlenítőszer adagoló, alumínium házzal, 1 literes EU flakonhoz, elöl nyitott

BKH0014164
11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Falra szerelhető elektromos folyékonyszappan és fertőtlenítőszer adagoló, függőleges kivitelű,
rozsdamentes acél, 0,8 l
Folyékonyszappan adagoló, Infrás, falra szerelhető, mely alkalmas fertőtlenítő hatású szappan adagolására is,
rozsdamentes burkolattal, 0,8l-es műanyag tartállyal, zárható kivitelb
BKH0011642
34 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Méretek: 255x95x92mm
Anyag: rozsdamentes acél
Űrtartalom: 0,8l
Elem típusa: 1,5V AA /3db

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0018611&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=RODX627&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0014164&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011642&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Losdi Infrás automata szappanadagoló, és fertőtlenítőszer adagoló, műanyag, fehér, 1 l

Szappanadagoló, infrás automata működtetéssel, műanyag házzal, fali kivitelben, folyékony szappan vagy
fertőtlenítőszer adagolására.
BKH0010611
23 500 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 126x250x107 mm
Űrtartalom: 900 ml
Tömeg: 0,595 kg
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag, fehér, 1,1 l, elemes

Kézfertőtlenítőszer adagoló, infrás működtetéssel, fehér műanyag burkolattal, elemes kivitelben.

BKH0010614
9 990 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 235x140x107 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelő
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag, 1,1 l, fehér, 230/ 6V DC
tápegységhez
Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag, 1,1 l, fehér, 230/ 6V DC tápegységhez

BKH0010617
17 950 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 235x140x107 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Tápfeszültség: 230 V/ 6V (a működtetéshez tápegység szüksége

Infrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer, folyékony szappan adagoló, műanyag, fehér, 1,1 l,
elemes
Szappanadagoló gél állagú folyékonyszappanhoz, infrás működtetéssel, fehér műanyag burkolattal, elemes
kivitelben.
BKH0010613
9 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Méretek: 235x140x107 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelő
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010611&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
nfrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer, folyékony szappan adagoló, műanyag, 1,1 l, fehér,
230/ 6V DC tápegységhez
Infrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag, 1,1 l, fehér, 230/ 6V DC tápegységhez

BKH0010616
15 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: ABS
Szín: fehér
Méretek: 235x140x107 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Tápfeszültség: 230 V/ 6V (a működtetéshez tápegység szüksége

Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, 1,1 l,
elemes, matt
Infrás automata kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, alkoholos kézfertőtlenítőszerekhez.

BKH0010645
11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 236x140x102 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, 1,1 l, matt,
230/ 6V DC tápegységhez
Infrás automata alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, 1,1 l, matt, 230/ 6V DC
tápegységhez
BKH0010647
20 650 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 235x140x107 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Tápfeszültség: 230 V/6 V (a működtetéshez tápegység szüksége

Infrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer, folyékony szappan adagoló, rozsdamentes acél
burkolattal, 1,1 l, elemes, matt
Infrás automata kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, gél állagú kézfertőtlenítőszerekhez.

BKH0010644
11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 236x140x102 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010616&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Infrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, 1,1 l, matt,
230/ 6V DC tápegységhez
Infrás automata gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal, 1,1 l, matt, 230/ 6V DC
tápegységhez
BKH0010646
21 850 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 235x140x107 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Tápfeszültség: 230 V/ 6V (a működtetéshez tápegység szüksége

WC-ülőke fertőtlenítő adagoló,1000 ml, nyomógombos működtetésű ABS, fehér

WC-ülőke fertőtlenítő adagoló,1000 ml, nyomógombos működtetésű ABS, fehér

BKH0058111
13 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: Műanyag (ABS)
Űrtartalom: 1000ml
Méretek: 250x100x120mm

Állványos, infrás gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, ABS burkolattal, rozsdamentes acél
lábbal, 1 l-es belső tartállyal
Kézfertőtlenítő adagoló,infrás,  gél állagú,  ABS burkolattal, rozsdamentes acél lábbal, 1 l-es belső tartállyal

BKH0018042
16 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél / ABS
Működtetés: infraérzékelő
Elem típusa: 6x1,5 V (AA)
Tartály térfogata: 1 l
Magasság: 1350 mm

Állványos, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag burkolattal, rozsdamentes acél lábbal, 1,1
l-es belső tartállyal
Állványos infrás kézfertőtlenítőszer adagoló folyékony fertőtlenítőszerhez, fehér műanyag burkolattal, rozsdamentes
acél lábbal.
BKH0016311
19 400 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag / rozsdamentes acél
Méretek: 1320x250x250 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010646&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Állványos, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal és lábbal, 1,1 l-es
belső tartállyal
Állványos, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal és lábbal, csepptálcával, 1,1 l-es belső
tartállyal
BKH0016741
23 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1320x250x250 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Állványos, infrás gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, műanyag burkolattal, rozsdamentes acél
lábbal, 1,1 l-es belső tartállyal
Állványos infrás kézfertőtlenítőszer adagoló gél állagú fertőtlenítőszerhez, fehér műanyag burkolattal, rozsdamentes
acél lábbal.
BKH0016411
19 100 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: műanyag / rozsdamentes acél
Méretek: 1320x250x250 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Állványos, infrás gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal és lábbal,
1,1 l-es belső tartállyal
Állványos, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, gél adagolására, r.m. acél burkolattal és lábbal, 1,1 l-es belső tartállyal

BKH0017041
23 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 1320x250x250 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Állványos elektromos GÉL kézfertőtlenítő adagoló, ABS burkolattal, szinterezett acél lábbal, 1 l-es
belső tartállyal
Infrás automata kézfertőtlenítőszer adagoló, fehér ABS burkolattal, 1 literes belső tartállyal, elemes kivitelben, fekete
szinterezett acél állvánnyal.
BKH0014341
87 600 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: acél, ABS
Felület: fekete (állvány), fehér (adagoló)
Méretek: 1609x358x358 mm
Tömeg: 13,6 kg
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelő
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0016741&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Asztali állványos, infrás gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, ABS burkolattal, szinterezett fekete
acél lábbal, 1,1 l-es belső tartállyal
Asztali állványos kézfertőtlenítő állomás, infrás működésű, fehér műanyag burkolatú érintésmentes
kézfertőtlenítőszer adagolóval, fekete szinterezett állvánnyal.
BKH0017742
8 780 Ft. + Áfa

Paraméterek

Asztali állványos, infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal és lábbal, 1,1
l-es belső tartállyal
Asztalra tehető infrás, kézfertőtlenítőszer adagoló r.m. acél burkolattal és lábbal, 1,1 l-es belső tartállyal

BKH0016641
17 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 393x140x136 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Asztali állványos, infrás gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal és
lábbal, 1,1 l-es belső tartállyal
Asztalra tehető infrás, gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló r.m. acél burkolattal és lábbal, 1,1 l-es belső tartállyal

BKH0016941
17 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 393x140x136 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal csepptálcával, 1,1 l-es belső
tartállyal
Infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal csepptálcával, 1,1 l-es belső tartállyal

BKH0016541
17 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 388x140x111 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0017742&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Infrás gél állagú kézfertőtlenítőszer adagoló, rozsdamentes acél burkolattal csepptálcával, 1,1 l-es
belső tartállyal
Infrás kézfertőtlenítőszer adagoló, fali kivitelben, rozsdamentes acél burkolattal csepptálcával, gél adagolására is

BKH0016841
17 700 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Méretek: 388x140x111 mm
Űrtartalom: 1100 ml
Működtetés: infraérzékelővel
Elem típusa: 4x1,5 V (AA)

Rozsdamentes állvány csepptálcával a BKH0010613; BKH0010614; BKH0010644; BKH0010645
típusú infrás automata kézfertőtlenítőszer adagolókhoz
Rozsdamentes láb csepptálcával a BKH0010613; BKH0010614; BKH0010644; BKH0010645 típusú infrás automata
fertőtlenítőszer adagolókhoz.
BKH0010645LAB
9 360 Ft. + Áfa

Paraméterek

Asztali talp falra szerelhető elektromos fertőtlenítőszer adagolóhoz, szinterezett acél, fekete

Feketére szinterezett acél talp BKH0011512 és BKH0018611 fertőtlenítőszer adagolókhoz.

BKH0011512AT
3 460 Ft. + Áfa

Paraméterek

Rozsdamentes asztali talp csepptálcával a BKH0010613; BKH0010614; BKH0010644; BKH0010645
típusú infrás automata kézfertőtlenítőszer adagolókhoz
Rozsdamentes asztali talp csepptálcával a BKH0010613; BKH0010614; BKH0010644; BKH0010645 típusú infrás
automata kézfertőtlenítőszer adagolókhoz
BKH0010645AT
3 510 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 393x140x136 mm

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0016841&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010645LAB&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0011512AT&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010645AT&description=0


 Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga   

      2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
      +36 29 413-553
      bandk@bandk.hu
      www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

 31 

Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Rozsdamentes csepptálca a BKH0010613; BKH0010614; BKH0010644; BKH0010645 típusú fali
infrás automata kézfertőtlenítőszer adagolókhoz
Rozsdamentes csepptálca a BKH0010613; BKH0010614; BKH0010644; BKH0010645 típusú fali infrás automata
kézfertőtlenítőszer adagolókhoz
BKH0010645CST
3 510 Ft. + Áfa

Paraméterek
Anyag: rozsdamentes acél
Felület: matt
Méretek: 388x140x111 mm

Varta ceruza elem, AA, LR6

VARTA ceruza elem, elemmel működő infrás termékeinkhez. AA / LR6

ELEMAA
130 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Folyékonyszappan

Tork Premium (S1) Luxury Soft folyékonyszappan, illatosított, kézkímélő, 1 l

A Tork S1 rendszerű szappanadagolóba való 1 literes műanyag utántöltő, Luxury Soft folyékony szappan. Prémium
összetétel, selyem kivonattal, különleges illatú és telt, lilás színár
420901
2 180 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,0 l
Jellemzők: Lila, jázmin illatú

Tork Premium (S1) folyékonyszappan, illatosított, kézkímélő, 1 l

Tork S1 rendszerű szappanadagolóba való 1 literes műanyag utántöltő, illatosított, kézkímélő
folyékonyszappan, flakonba töltve. Flakonra integrált adagológumival, mely megelőzi a m
420501
1 910 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,0 l
Jellemzők: illatosított

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0010645CST&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Tork Premium (S1) folyékonyszappan, illatosított, pipere, 1 l

Tork S1 rendszerű szappanadagolóba való 1 literes műanyag utántöltő, pipere folyékony szappan. Kímélő
összetételű, friss uniszex illatú, hajra és testre egyaránt használható.
420601
1 590 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,0 l
Jellemzők: illatosított

Tork Premium (S2) mini folyékonyszappan, illatosított, kézkímélő 0,5 l

Tork S1 rendszerű szappanadagolóba való 0,5 literes műanyag utántöltő, illatosított, kézkímélő
folyékonyszappan, flakonba töltve. Flakonra integrált adagológumival, mely megelőzi a
420502
1 230 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 475 ml
Jellemzők: illatosított

Tork Premium (S2) mini folyékonyszappan, illatosított, pipere, 0,5 l

Tork S1 rendszerű szappanadagolóba való 0,5 literes műanyag utántöltő, pipere folyékony szappan. Kímélő
összetételű, friss uniszex illatú, hajra és testre egyaránt használható.
420602
1 150 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 0,5 l
Jellemzők: Világoskék, illatosított

Tork Premium (S1) erős zsíroldó hatású folyékonyszappan, 1 l

Tork S1 rendszerű szappanadagolóba való 1 literes műanyag utántöltő, erős zsíroldó hatású illat és színezék mentes
folyékonyszappan, flakonba töltve. Flakonra integrált adagológumi
420401
1 850 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,0 l
Jellemzők: illat- és színmentes
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Tork Premium (S4) kézkímélő habszappan, 1 l

A Tork S4 rendszerű habszappanadagolóba való 1 literes műanyag utántöltő, mely  friss illatú, hidratáló és tápláló
összetevői mellett megfelelő kézhigiéniát biztosít. 
520501
3 570 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1 l

Illatosított szappan 5 l-es kannában

Illatosított szappan 5 literes kannában folyékonyszappan adagolók utántöltéséhez.

BKH9010612
2 470 Ft. + Áfa

Paraméterek

 Fertőtlenítő hatású szer

Tork Premium (S1) parfümmentes folyékonyszappan, kézkímélő, kb. 1000 kézmosásra, 1 l

Kézkímélő, antibakteriális folyékony szappan utántöltet Tork S1 rendszerű adagolókhoz, 1 l.

420810
2 330 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,0 l
Jellemzők: illat- és színmentes

Tork Premium (S1) kézkímélő folyékonyszappan, 1 l

Kézkímélő folyékony szappan utántöltet Tork S1 rendszerű adagolókhoz, 1 l.

420701
1 770 Ft. + Áfa

Paraméterek
Űrtartalom: 1,0 l
Jellemzők: Gyakori kézmosáshoz, illat- és színmentes

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=520501&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Clarasept folyékonyszappan, fertőtlenítő hatású, 5 l-es kannában

Clarasept folyékonyszappan, fertőtlenítő hatású, 5 l-es kannában

CLARASEPT
9 260 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 5 l

Lilla-Sept  kézfertőtlenítő szappan 5L-es kiszerelésben, baktericid, fungicid, virucid

A fertőtlenítő hatású folyékony szappant, a kéz megtsiztítása után folyóvízzel le kell öblítenünk.

BKH9017511
8 370 Ft. + Áfa

Paraméterek

Lilla-Sept alkoholos kézfertőtlenítő szappan 1L-es kiszerelésben, baktericid, funkgicid, virucid

A fertőtlenítő hatású folyékony szappant, a kéz megtsiztítása után folyóvízzel le kell öblítenünk.

BKH9017512
2 170 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bradogél alkoholos gél állagú kézfertőtlenítőszer 5L-es kiszerelésben, baktericid, szelektív virucid
(burkos vírusokra), tuberkulocid, algicid, fungicid
Bradogél alkoholos gél állagú kézfertőtlenítőszer 5L-es kiszerelésben, baktericid, szelektív virucid (burkos vírusokra),
tuberkulocid, algicid, fungicid
BKH9017013
13 800 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 5 L
Alkoholtartalom: 73%
Állag: gél
Alkalmazás: kézfertőtlenítés
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Germstar kézfertőtlenítő utántöltő 946 ml a BKH0015611, BKH0015711, BKH0015811 típusú
adagolókhoz, original mentol illattal
Germstar kézfertőtlenítő utántöltő 946 ml a BKH0015611, BKH0015711, BKH0015811 típusú adagolókhoz, original
mentol illattal
BKH9015612
11 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Brado alkoholos kézfertőtlenítőszer 0,5 L-es pumpás kiszerelésben, baktericid, virucid,
tuberkulocid, fungicid
Bradoman Soft alkoholos kézfertőtlenítőszer 0,5 l-es pumpás kiszerelésben, baktericid, virucid, tuberkulocid, fungicid

BKH9016911
1 390 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 0,5 L, pumpás adagoló fejjel
Állag: folyadék
Alkalmazás: kézfertőtlenítés

Higiéniai alkoholos biocid kézfertőtlenítőszer HA70+,  0,5 L-es pumpás kiszerelésben, baktericid,
virucid, mikobaktericid, fungicid
Alkoholos kézfertőtlenítőszer HA70+,  0,5 L-es  kiszerelésben, pumpás, baktericid, virucid, mikobaktericid, biocid

BKH9018311
1 050 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 0,5 l
Alkoholtartalom: 70%
Állag: folyékony
Alkalmazás: kézfertőtlenítés

Higiéniai alkoholos biocid kézfertőtlenítőszer HA70+,  1 L-es pumpás kiszerelésben, baktericid,
virucid, mikobaktericid, fungicid

BKH9018411
1 770 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 1 l
Alkoholtartalom: 70%
Állag: folyékony
Alkalmazás: kézfertőtlenítés

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9015612&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9016911&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9018311&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9018411&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Higiéniai alkoholos biocid kézfertőtlenítőszer HA70+,  2 L-es utántöltő, baktericid, virucid,
mikobaktericid, fungicid

BKH9018511
3 030 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 2 l
Alkoholtartalom: 70%
Állag: folyékony
Alkalmazás: kézfertőtlenítés

Higiéniai  biocid kézfertőtlenítő gél HA70+,  0,5 L-es pumpás kiszerelésben, baktericid, virucid,
mikobaktericid, fungicid

BKH9018611
1 470 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 0,5 l
Alkoholtartalom: 70%
Állag: gél
Alkalmazás: kézfertőtlenítés

Higiéniai  biocid kézfertőtlenítő gél HA70+,  1 L-es pumpás kiszerelésben, baktericid, virucid,
mikobaktericid, fungicid

BKH9018711
2 200 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 1 l
Alkoholtartalom: 70%
Állag: gél
Alkalmazás: kézfertőtlenítés

Felületfertőtlenítő HT- Dezinstrum 2% oldat, 1 l, szórófejjel

Felületfertőtlenítő oldat 1L-es kiszerelésben,szórófejjel,  HT- Dezinstrum 2%

BKH9019911
1 730 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 1 l
Állag: folyékony
Alkalmazás: felületfertőtlenítés

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9018511&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9018611&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9018711&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9019911&description=0
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Folyékonyszappan, fertőtlenítőszer adagoló és töltőanyaga
Higiéniai felületfertőtlenítő FA70+, szórófejjel, 750ml

Felületfertőtlenítő oldat 750 ml-es kiszerelésben,szórófejjel,  FA70+

BKH9019981
1 570 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 0,75 l
Alkoholtartalom: 70%
Állag: folyékony
Alkalmazás: felületfertőtlenítés

Sanalk Plus felület fertőtlenítő szer, 500 ml, szórófejjel

Sanalk Plus felület fertőtlenítőszer 500 ml-es szórófejes kiszerelésben.

SANALKPLUS
1 020 Ft. + Áfa

Paraméterek
Kiszerelés: 500 ml, szórófejes
Alkalmazás: felületfertőtlenítés

http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH9019981&description=0
http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=SANALKPLUS&description=0
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