
 

Seifenspender  
für Wandmontage   

Wall-mounted  
soap dispenser  

 

Distributeur de savon  
pour montage mural  

 

Dispenser per sapone  
da montare a parete  

 

Dispensador de jabon  
para montaje en pared  

 

Dispensor de sabonete  
para montagem na parede   

Zeepdispenser  
voor wandmontage  

 

Sæbedispenser  
til vægmontage  

 

Настенный дозатор 
для жидкого мыла 

 

Duvara monte edilen  
sıvı sabun dispenseri  

 

Dozownik do mydła  
do monta żu naściennego  

 

Davkova č mydla  
pro montaž na st ěnu 

 

Zidni dozator  
teku ćeg sapuna  

 

Falra szerelhet ő 
szappanadagolo  

 

Συσκευή υγρού σαπουνιού 
για επιτοίχια ανάρτηση 
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Technische gegevens: 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: ● Zeepdispenser voor wandmontage  
 

Artikelnummer ● 850008 
 

Materiaal: ● Behuizing: aluminium; reservoir: kunststof  
 

Inhoud: ● 1 liter 
 

Afmetingen: ● B 95 x D 222 x H 330 mm 
 

Gewicht: ● 0,65 kg 
 

Uitrusting: ● Wandhouder en bevestigingsmaterialen 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Geleverd zonder vulling! 
 
 
 

Eigenschappen 
 

• Ideaal voor gebruik in openbare wasruimtes, bijv. in restaurants, hotels, op luchthavens 
etc. 

• Voor hygiënisch doseren van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep door bediening 
met één hand of elleboog 

• Manueel, patroonloos pompsysteem voor vloeibare zeep 

• Kunststof reservoir met vulniveauindicatie 

• Onderhoudsvriendelijk 
 
 

NL/B 
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Onderdelenoverzicht 
 

 

  

① Zeepreservoir  

② Behuizing  

③ Voorste scherm  

④ Pompbeugel  

⑤ Zeepafgiftebuisje 

⑥ Pompslangetje  

 
 
 

Montage 
 

• Pak de zeepdispenser en het bevestigingsmateriaal uit en verwijder al het 
verpakkingsmateriaal. 

• Bevestig de zeepdispenser in de buurt van de wastafel op een makkelijk 
toegankelijke plaats. Houdt u aan de volgende aanwijzingen: 
 

   
 

1. Druk het zeepreservoir 
naar boven en trek hem 
naar voren uit de 
behuizing. Vul het 
reservoir met in de 
handel verkrijgbare 
zeep. 

2. Maak de wandhouder 
van de behuizing los 
door erop te drukken en 
hem naar onderen te 
schuiven. 

3. Verwijder de 
wandhouder van de 
zeepdispenser.  

② 

① 

③ 
④ 

⑤ 

 

⑥ 
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4. Markeer 3 boorgaten op 
de gewenste hoogte op 
de wand. Boor deze drie 
gaten in de wand.  

5. Plaats de meege-
leverde pluggen in de 
boorgaten. Schroef 
de wandhouder vast 
met behulp van de 
meegeleverde 
schroeven.  

6. Hang de zeepdispenser 
aan de wandhouder. 

7. Voer het pompslangetje 
in het zeepreservoir en 
schuif het naar boven 
totdat het stabiel op het 
onderste vlak van de 
behuizing rust. 

 
Vullen met zeep / zeepafname 
 

• Om het reservoir te vullen met vloeibare zeep drukt u het naar boven en trekt u het 
naar voren uit de behuizing. Daarna vult u het reservoir en bevestigt u het opnieuw in 
de behuizing. 

 

 

• Neem naar behoefte zeep uit 
het reservoir door met de hand 
of de elleboog op de 
pompbeugel te drukken. 
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Reiniging  
 

• Maak de zeepdispenser schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje. 
• Nooit bijtende en schurende schoonmaakmiddelen gebruiken die krassen kunnen 

veroorzaken op het oppervlak. 

• Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak droog te maken en 
te polijsten. 
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