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• Handel, kontor og institutioner
• Sundhedssektoren
• Offentlige institutioner
• Industrien
• Fødevaresektoren
• Hotel og restaurant
• Uddannelsessektoren

ANVENDES SAMMEN MED SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
BERØRINGSFRI DISPENSERE: 
• TF2CHR
• TF2WHI
• IFSTF2SC

GULVSTANDER TIL DISPENSER  

FAKTA

Nem at samle (kun 5 dele, monteringsværktøj medfølger)   

Valgfri skiltning til tilpasning af dit budskab eller dine logoer 
(skabelon medfølger)  

Robust metalkonstruktion 

Holdbar belægning, der beskytter mod slitage   

Brug medfølgende sølvmetal drypbakke eller sort/hvid plast 
drypbakke (sælges separat)

Sokkel med lav profil, der maksimerer stabiliteten  

Let og nem at bære i forbindelse med rengøring

SC Johnson Professional® dispenser sælges seperat

Sølvfarvet gulvstander til 
TouchFREE dispenser 
PRODUKTBESKRIVELSE   
Stilfuld dispenserstander til hånddesinfektion.  

SEKTORER

VARENR FARVE          ANTAL/KARTON

INFOFLDISP Sølv 1

Mål på gulvstander til dispenser 

Dispenser sælges seperat

1473 mm

1270 mm

356 mm 356 mm

VARENR SAP

4000005779
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DESIGN DIT EGET TOPSKILT 

UDVENDIG BESKÆRING

INDVENDIG BESKÆRING

Sølvfarvet gulvstander til TouchFREE dispenser 

PRINTOMRÅDE : 171,45mm x 195,28mm

AFSKÆRING/STANSNING : 165,10mm x 188,93mm

UNDERLAG : 0,25mm GLOSS LITHO STOCK
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SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense S
Tel: +45 64 72 24 00
E: danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden 
og erfaring. Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder
vedrørende tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives 
hverken tilsigtet eller utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller 
i juridisk henseende for produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage 
ændringer som følge af den teknologiske udvikling eller andre forhold.

Sølvfarvet gulvstander til TouchFREE dispenser 

MONTERINGSVEJLEDNING FOR GULVSTANDER

1. Anbring soklen på det ønskede sted med
flangesiden opad. Skub den nederste søjle
over sokkelflangen, så den åbne side af
søjlen vender bagud. Flugt de fire nederste
huller med hinanden, sæt fire 1/4"-20
unbrakoskruer i og spænd dem ved hjælp af
den medfølgende unbrakonøgle.

2. Skub den åbne ende af den øverste søjle
over den øverste flange i den nederste søjle.
Flugt de fire nederste huller med hinanden,
sæt fire 1/4"-20 unbrakoskruer i og spænd
dem til.

3. Fastgør overstykket ved at flugte dens to
huller med de to øverste huller på bagsiden
af søjlen. Sæt to 1/4"-20 unbrakoskruer i og
spænd til.

4. Åbn dispenseren. Flugt de øverste fire
huller på bagpladen med de øverste fire
huller på øverst søjle, isæt fire nr. 8-32
maskinskruer og spænd derefter godt til
med den medfølgende stjerneskruetrækker.

5. Flugt de to huller i drypbakken med de to
nederste huller på øverste søjle og isæt to nr.
8-32 maskinskruer.

6. Fra bagsiden af søjlen sættes nr. 8-32
hættemøtrikker på nr. 8-32 maskinskruer og
spændes til ved hjælp af den medfølgende
fastnøgle.
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POSEN INDEHOLDER

FASTNØGLE

#8-32
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MASKINSKRUER

STJERNESKRUETRÆKKER

(6) #8-32
HÆTTEMØTRIKKER

(8) #8-32
MASKINSKRUER

(10) 1/4"-20
UNBRAKOSKRUER

MONTERINGSVÆRKTØJ


