
   
 

Stainless Design toiletpapirholder 289 
 

 
Plads til 1 jumborulle + 1 standardrulle 
Hygiejnisk og slidstærk 
2 års garanti 

 

Eksklusiv toiletpapirholder med smart vertikal karrusel med plads til en jumborulle og en papirrulle i 
standardstørrelse. Dispenseren har en enkel åbneanordning, som gør det nemt at udskifte toiletrullerne. 
Stainless Design er en komplet produktserie til kommercielle toiletrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. 
Hele serien er fremstillet af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i 
børstet, rustfrit stål. 
 

Anvendelse 
Denne toiletpapirholder er ideel til offentlige toiletter med en 
høj besøgsfrekvens, hvor man ikke ønsker at gå på 
kompromis med kvalitet og æstetik. Produkterne i Stainless 
Design-serien er hygiejniske og slidstærke med en klassisk 
elegance, som passer til alle typer kommercielle toiletrum. 
Designet er skabt særligt til brug på offentlige toiletter, som 
kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt, og hvor 
udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte 
hårdhændet brug. 
 

Referencer 
Kontor og administration, shopping centre, 
restaurationer, hoteller, lufthavne, 
sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, 
offentlige institutioner og kulturhuse. 

  
 

 
Udbudstekst: 
Toiletpapirholder i 1,5 mm børstet, rustfrit stål, AISI 304. 
Kapacitet: 1 jumborulle + 1 standardrulle. Nettovægt: 9,9 kg.  
H: 535mm, B: 375 mm, D: 144mm /åben front: 506mm. 

 
 

Tekniske data  

Type  

Stainless Design 
Produktnr.: 289 
Toiletpapirholder 

Mål  
H 535 x B 375 x D 144 mm 
/åben front: 506 mm 

Materiale 
1,5 mm børstet, rustfrit stål AISI 
304 

Kapacitet 

1 jumborulle + 1 standardrulle.  
Jumborulle: max. Ø285 mm 
(min. Ø50 mm spole) 

Nettovægt 9,9 kg 

Standardfarve 
Børstet, rustfrit stål. 
 
Øvrige varianter 
Kan leveres i alle RAL-farver. 
 
Montering 
Vægmontage.  
 
Detaljer 
Smart karrusel med plads til en jumborulle og 
en papirrulle i standardstørrelse. Når 
jumborullen er tom, falder den lille rulle 
automatisk på plads. Kvartcirkulær slids 
giver mulighed for at kontrollere 
papirmængden uden at skulle åbne enheden. 
Dispenseren er fremstillet i et yderst solidt 
materiale med en enkel åbneanordning, som 
sikrer en hurtig og enkel udskiftning af 
toiletrullen. Dispenseren kan kun åbnes ved 
hjælp af en specialnøgle, som passer til alle 
produkter i Stainless Design-serien.  
 


