
Чисті руки
– де завгодно!

Handeman Xtra Portable
Teal HMXP
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Виберіть 
модель з 

теплоізоляцією або 
з електричним нагрівачем. 
Заповніть водою та візьміть 

з собою, куди це 
необхідно.

Наша найбільш портативна установка для миття рук!
Можливість миття рук може бути 
забезпечена в будь-яких місцях, 
де це потрібно.

Підходить для використання  
    всередині приміщень та на 
          відкритому повітрі.

Натисніть тут, 
щоб замовити

онлайн, або відвідайте 
вебсайт tealwash.com

Пропонуються два 
варіанти виконання.

HMXP: тільки з теплоізоляцією. 
Просто додайте теплої води.

HMX230V: з вбудованим 
електричним нагрівачем.

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


Технічні характеристики (HMXP та HMX230V)
• Маса: 3 кг (порожня), 6,3 кг (повна)
• Висота: 370 мм
• Ширина: 310 мм
• Глибина: 220 мм (закрита), 370 мм (відкрита)
• Місткість: 3,3 літри (корисна 3 літри)
• Місткість для брудної води: 3 літри.

Тільки HMX230V
• 230 В, 425 Вт, 2 А. 
• Підходить для всіх генераторів.

Конструкція
• Корпус повністю відлитий з ударостійкого 

поліетилену.

Додаткове обладнання
• Тримач для паперових рушників (SSTH).

• Дозатор мила та кронштейн (SSSD).

Легка, проста 
в перенесенні, 
очищенні та 
використанні! 

Найбільш портативна установка для миття рук 
дозволяє мити руки де б ви не були!

Установка HMXP призначена для використання 
з попередньо нагрітою водою та забезпечує мінімум 
п’ятнадцять 12-секундних циклів миття на одне 
наповнення. HMPX підтримує воду теплою до 5 годин 
в залежності від температури попередньо нагрітої води.

Модель HMX230V має всі функції HMXP та додатково 
оснащена вбудованим електричним водонагрівачем. 

Handeman Xtra — це ідеальне рішення для будь-якої 
ситуації, коли необхідно забезпечити миття рук теплою 

водою. 

Установка забезпечує 
струмінь води, який дозволяє 
вимити всі ділянки рук, 
а миття під проточною 

водою означає, що немає 
потреби занурювати руки 

в забруднену мильну воду. 

Handeman Xtra можна встановити на 
будь-якій зручній рівній поверхні. Спеціальний 

контейнер зберігає всю брудну воду, яку можна вилити при 
заправці установки свіжою водою.
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