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• Kontor och offentliga institutioner
• Sjukvård
• Offentliga inrättningar
• Industri
• Livsmedel
• Hotell, restaurang och fritid
• Utbildning

FÖR ANVÄNDNING MED SC JOHNSON PROFESSIONAL® 
BERÖRINGSFRI DISPENSRAR:
• TF2CHR
• TF2WHI
• IFSTF2SC

GOLVSTATIV TILL DISPENSER 

FAKTA

Enkel att montera (endast fem delar, monteringsverktyg ingår)  

Valfri märkning för att skräddarsy toppskylten med ditt budskap 
eller dina logotyper (mall finns nedan)  

Robust metallkonstruktion 

Slitstark beläggning som skyddar mot slitage 

Använd medföljande silvermetal droppskydd eller svart/vit plast 
droppskydd (säljs separat)

Bas med låg profil för maximal stabilitet 

Lätt och enkel att bära i samband med rengöring

SC Johnson Professional® dispenser säljs separat

Golvstativ till TouchFREE 
dispenser, silver 
PRODUKTBESKRIVNING  
Elegant dispenserstativ avsett att främja handdesinfektion.

SEKTORER

ARTIKELNR. SAP   ARTIKELNR.  FÄRG     ANTAL/KARTONG

INFOFLDISP Silver 1

Golvstativ till dispenser, mått 

Dispensrar säljs separat

1473 mm

1270 mm

356 mm 356 mm

4000005779
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DESIGNA DIN EGEN TOPPSKYLT 

UTVÄNDIG BESKÄRNING

INVÄNDIG BESKÄRNING

Golvstativ till dispenser, silver 

TRYCKOMRÅD : 171,45mm x 195,28mm

TRIM-/STANSSTORLEK : 165,10mm x 188,93mm

SUBSTRAT : 0,25mm GLOSS LITHO STOCK
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SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3
412 63 Göteborg
Tel: +46 (0) 31 16 50 50
E: sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap 
och erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från 
vår sida, inklusive avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt 
patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller 
försäkran om produktegenskaper, avsedd eller underförstådd i juridisk mening. Vi förbehåller 
oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.

Golvstativ till dispenser, silver 

MONTERINGSANVISNING TILL GOLVSTATIV 

1. Placera basen på önskad plats med
flänssidan uppåt. Skjut nedre pelare över
bottenflänsen så att pelarens öppna yta är
vänd bakåt. Rikta in de fyra nedre hålen, sätt
i fyra 1/4"-20 insexskruvar i dem och dra åt
dem helt med den medföljande insexnyckeln.

2. Skjut den öppna änden av den översta
pelare över den övre fläns på den nedre
pelare. Rikta in de fyra nedre hålen, sätt i fyra
1/4 "-20 insexskruvar och dra åt helt.

3. Fäst toppskylten genom att rikta in
dess två hål mot de två översta hålen på
baksidan av översta pelare. Sätt i två 1/4"-20
insexskruvar i dem och dra åt helt.

4. Öppna dispenser. Passa in de översta
fyra hålen på dispenserns baksida med de
fyra översta hålen på pelarens överste del.
Sätt i fyra #8-32 maskinskruvar och skruva
efter ordentligt med stjärnskruvmejsel som
medföljer.

5. Rikta in de två hålen i droppskydd mot de
två nedre hålen på den översta pelaren, sätt i
två #8-32 maskinskruvar.

6. Från pelarens baksida placerar du #8-32
kupolmuttrarna på #8-32 maskinskruvarna
och drar åt med den medföljande fast nyckel.
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INSEXNYCKEL 
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1/4"-20 
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(6) #8-32
KUPOLMUTTRAR

(8) #8-32
MASKINSKRUVAR 

(10) 1/4"-20
INSEXSKRUVAR

MONTERINGSVERKTYG

VÄSKAN INNEHÅLLER

DISPENSER

FAST NYCKEL

#8-32
KUPOLMUTTRAR

#8-32
MASKINSKRUVAR 

STJÄRNSKRUVMEJSEL  


