
Təmiz əllər
- hər yerdə!
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Təcrid 
edilmiş və ya 

Elektrik versiyasını 
seçin. Suyu doldurun və 

lazım olduğu yerə 
daşıyın.

Bizim olduğundan ən asan daşınan əl yumaq üçün qurğu!

Əlləri istənilən lazım olan 
yerdə yumaq olar.

Otaqlarda və ya açıq  
     havada istifadə üçündür.

Onlayn sifariş 
etmək üçün 

buraya basın - və ya 
keçin tealwash.com

İki versiyası buraxılır.
HMXP: yalnız təcrid edilmiş. 

Sadəcə isti su doldurun.
HMX230V: quraşdırılmış 
elektrik su qaynadanla.

http://www.tealwash.com/shop/super-stallette/


Xüsusiyyətləri (HMXP və HMX230V)
• Çəkisi: 3kq (boş), 6,3kq (dolu)
• Hündürlüyü: 370mm
• Eni: 310mm
• Qalınlığı: 220mm (bağlı), 370mm (açıq)
• Tutumu: 3,3 litr (3 litr tökülür)
• Tullantı Təhlükəsizlik tutumu 3 litr.

HMX230V yalnız
• 230 volt, 425 vatt, 2 amp. 
• Bütün generatorlarla işləyir.

Konstruksiyası
• Korpusu tamamilə yüksək təsirə davamlı 

polietilendən tökülmüşdür.

Mümkün əlavələr
• Kağız dəsmal tutacağı (SSTH).
• Sabun dispenseri və kronşteyn (SSSD).

Yüngüldür, 
daşımaq, 
təmizləmək və 
istifadə etmək 
asandır! 

Olduğundan ən asan daşınan əl yumaq üçün qurğu - harada 
olursunuzsa olun, əllərinizi həmişə yuya bilərsiniz!

HMXP əvvəlcədən qızdırılmış isti su istifadə olunur və 
doldurulmuş haldaən azı on beş dəfə 12 saniyəlik əl yumasını 
təmin edir və əvvəl qızdırılmış suyun temperaturundan asılı 
olaraq suyu 5 saata qədər isti saxlayacaqdır.

HMX230V versiyasında HMXP versiyasının bütün funksiyaları 
və əlavə olaraq, quraşdırılmış su qaynadan vardır. 

Handeman Xtra isti su ilə əlləri yumaq tələb olunan hər 
hansı bir vəziyyət üçün idealdır. 

Onda əllərin hər bir hissəsinə 
çatan və axan suyun altında 
əlləri yumaq imkan verən 
unikal bir genişlənən 
şırnağa malikdir və buna 

görə də əlləri çirkli köpüklərə 
salmağa ehtiyac yoxdur. 

Handeman Xtra istənilən rahat düz 
səthdə yerləşdirilə bilər. Unikal tası su doldurulan 

zaman boşaldılacaq bütün kirli suları saxlayır.

TEAL Patents Ltd 
Unit 2, Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Chelmsley Wood
Birmingham, B37 6QQ, UK
Tel: +44 (0) 121 770 0593
Faks +44 (0) 121 770 0385
E-poçt: enquiries@tealwash.com

 

Təcrid edilmiş və 
ya Elektrik versiyasını 
seçin. Suyu doldurun 
və lazım olduğu yerə 

daşıyın.


