HÅNDTØRRER

- det økonomiske og miljøbevidste valg

HÅNDTØRRER
Økonomisk, effektiv, hygiejnisk og miljøvenlig håndtørrer med op til 10
års garanti. Spar penge med håndtørrere fra carbi. Lavt energiniveau
og ingen udgifter til papir, håndklæder og vedligeholdelse.
Et fornuftigt valg for miljøet og budgettet.

Iqua HT 180 med IR-sensor i hvid
Energiforbrug på 2300 watt
B/H/D: 24,8 x 22,0 x 17,0 cm.
Vare nr.: 42 180 000
Pris 2195,00 kr. ekskl. moms
Iqua HT 180 med IR-sensor i krom
Energiforbrug på 2300 watt
B/H/D: 24,8 x 22,0 x 17,0 cm.
Vare nr.: 42 180 012
Pris 2495,00 kr. ekskl. moms
Iqua HT 220 med IR-sensor i stål
Energiforbrug på 2300 watt
B/H/D: 23,5 x 22,8 x 16,1 cm.
Vare nr.: 42 220 014
Pris 3495,00 kr. ekskl. moms

ROBUST & EFFEKTIV
Vi er stolte af at kunne udbyde et bredt sortiment af håndtørrer, som
vi mener skulle dække et hvert behov for håndtørring.
Vores kvalitetskrav sikrer jer som kunde for at indkøb af vores
håndtørrer altid er en fornuftig investering.

One håndtørrer med 10 års garanti
Energiforbrug på 1450 watt
B/H/D: 26,3 x 34,9 x 10,0 cm
Farver:Sort, hvid og stål
Pris 3695,00 kr. ekskl. moms
Blast håndtørrer med 5 års garanti
Energiforbrug på 1450 watt
B/H/D: 24,8 x 22,0 x 17,0 cm.
Farver: Sort, & hvid
Pris 4495,00 kr. ekskl. moms
Veltia håndtørrer i 10 forskellige farver
Energiforbrug på 1760 watt
B/H/D: 30,0 x 61,7 x 19,5 cm.
Pris i hvid: 5.495,00 ex moms
Pris Farvede: 5.995,00 ex moms

MERE INFORMATION

WWW.CARBI.DK

TLF: 2830 5000

CJ@CARBI.DK

Vi vil meget gerne hjælpe med at
finde den helt rigtige håndtørrer til
jeres faciliteter. Se mere på vores
hjemmeside, eller kontakt os via
telefon eller e-mail.

Vi udbyder også en lang række
andre produkter som kan hjælpe
jer til rene omgivelser. Se hele
vores produktsortiment på vores
hjemmeside.

Berøringsfrie armatur, skraldespande, udendørs askebægre,
dispenser til sæbe, papir & hånddesinfektion

