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De voordelen van LETS Bedrijfsinrichting

• Robuust en solide constructie; volledig van RVS 304

• Hygiënisch ontwerp; geen omgeslagen randen

• Bevorderd een schone en hygiënische omgeving; door eenvoud gemakkelijk te reinigen

• Draagt bij aan een ordelijke werkruimte

• Zeer fraaie uitvoering; kwalitatief uitstekend materiaal met een hoogwaardige afwerkingsgraad

Bedrijfsinrichting
Type: Houders - DispensersModel LE02

Dispenser in open vorm. 
Afmetingen l x b x h: 250 x 75 x 130mm

Model LE03
Dispenser met schuine bovenzijde, 

Afsluitbaar.  
                 Afmetingen l x b x h: 255 x 80 x 170mm

Model LE04
Met schuin aflopende deksel
Afm: l x b x h: 200x280x250mm

Model LE05
Geschikt voor bezoekersjassen

Afm: l x b x h: 350x140x500mm

Model LE06
Schuine bovenzijde, afsluitbaar
Ruime maat. Afmetingen: 

l x b x h:  400 x 230 x 480mm  

Model LE07
Schuine bovenzijde. Voor 2 producten

Afmetingen  l x b x h:  ca. 350 x 160 x 480mm

Model LE08
Schuine bovenzijde. Met controle openingen voorraad
Afmetingen  l x b x h: ca. 350 x 160 x 480mm 
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Bedrijfsinrichting
Type: Houders - Dispensers

Dit product is uit te breiden met:

Afvalbakken RVS tafels Wasbakken

Zeepdispenser RVS type TV25E
Compleet met achterwand en RVS pomp. 
Leverbaar met RVS afsluitplaat aan de voorzijde.
Een probleemloze dispenser voor een omgeving waar hygiëne nauw luistert.
De dispenser is geschikt voor zeep en desinfectiemiddelen.
De dosering is instelbaar tot 1.8ml per slag.
De kunststof binnenfles heeft een inhoud van 1000ml.

Afmetingen (LxBxH): 94x162x315 mm

RVS handdoekdispenser HSU31E 
Voor ca. 750 losse handdoekjes     
Materiaal mat geslepen RVS Anti-vingerafdruk finish  
Afm., lxbxh  278 x 133 x 350mm
Max. afm. stapel, lxbxh 250 x 120 x 280mm (C&ZZ vouwing)

   235 x 115 x 250mm (interfold) 

RVS automatische handdoekdispenser HTU
Voor rollen, sensor bediend Zeer hygiënisch. 
Geeft papier automatisch na beweging van de hand langs sensor.
Materiaal:   mat RVS
Afmetingen:   278x210x396 mm
Maximale rol diameter:           200 mm 

Minimale rolbinnenzijde:  38 mm

Handdoekdispenser RVS type CEU1E
Center pull systeem, geschikt voor midi torxrollen    
Materiaal:  mat RVS
Afmetingen (LxBxH): 278x214x408 mm

RVS haarnetdispenser  model: LE53 
Dispenser voor wegwerp mutsen, overschoenen e.d.
met schuine boven- en onderzijde,voorzien van kunststof 
venster, met opklapbaar deksel, geschikt voor wandmontage
Materiaal:  RVS 304
Afm. LxBxH:   400x175x500mm.
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