
  
 

Stainless Design toalettpappershållare 289 
 

 

 

Plats för 1 jumborulle + 1 standardrulle 

Hygienisk och slitstark 

2 års garanti 
 

 

Exklusiv toalettpappershållare med smart vertikal karusell med plats för en jumborulle och en pappersrulle 

av standardstorlek. Dispensern har en enkel öppningsanordning, som gör det enkelt att byta toalettrullarna. 

Stainless Design är en komplett produktserie för kommersiella toalettrum, där kvalitet och estetik är viktigt. 

Hela serien är tillverkad av hållbara kvalitetsmaterial och har en unik design med en elegant välvd kåpa i 

borstat, rostfritt stål. 

 

Användningsområde 
Denna toalettpappershållare är lämplig för offentliga 
toaletter med en hög besöksfrekvens, där man inte vill 
kompromissa med kvalitet och estetik. Produkterna i 
Stainless Design-serien är hygieniska och slitstarka med en 
klassisk elegans, som passar alla typer av kommersiella 
toalettrum. Designen är skapad speciellt för användning på 
offentliga toaletter, som kräver en nästan underhållsfri 
produkt, och där utrustningen samtidig skall kunna motstå 
frekvent och ofta hårdhänt användande. 

Referenser 
Kontor och administration, 
shoppingcenter, restauranger, hotell, 
flygplatser, sportanläggningar och 
simhallar, skolor, offentliga institutioner 
och kulturhus. 

  
 

 

Produktbeskrivning 

Toalettpappershållare i 1,5 mm borstat, rostfritt stål, AISI 

304. Kapacitet: 1 jumborulle + 1 standardrulle. Nettovikt: 9,9 

kg.  

H: 535 mm, B: 375 mm, D: 144 mm /öppen front: 506 mm. 

 
 

Tekniska data  

Typ  

Stainless Design 
Produktnr.: 289 
Toalettpappershållare 

Mått  
H 535 x B 375 x D 144 mm 
/öppen front: 506 mm 

Material 
1,5 mm borstat, rostfritt stål AISI 
304 

Kapacitet 

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

Nettovikt 9,9 kg 

Standardfärg 
Borstat, rostfritt stål. 
 
Övriga varianter 
Kan levereras i samtliga RAL-färger. 
 
Montering 
Väggmontage.  
 
Detaljer 
Smart karusell med plats för en jumborulle 
och en toalettrulle av standardstorlek. När 
jumborullen är tom, faller den lilla rullen 
automatiskt på plats. Kvartcirkulär slits ger 
möjlighet att kontrollera pappersmängden 
utan att öppna enheten. Dispensern är 
tillverkad i ett ytterst solitt material med en 
enkel öppningsanordning, som ger ett snabb 
och enkelt byte av toarullen. Dispensern kan 
endast öppnas med den specialnyckel som 
passar till alla produkter i Stainless Design-
serien 
 


