Nyhet
Speedwrap det professionella valet

Speedwrap skär av ﬁlm och folie med
e enkelt tryck på locket. Dispenser i
e litet kompakt format.

Nyhet

Speedwrap

Speedwrap är det perfekta sä et a
förvara och använda ﬁlm/folie det
spar d, besvär, pengar och löser
problemet med hopskrynklad och
därmed bortkastat material.

Våra reﬁllrullar i 300 mm resp.
450 mm bredd levereras i en sta
dig kartong försedd med e sigill
för a säkerställa högsta möjliga
hygien.

Dispensern kan fås i an ngen 300 mm eller 450
mm bredd, är enkel a ladda, använda och är
väldigt kompakt vilket gör a den passar i alla
kök.

Art. nr.

benämning

Antal/krt

330300

Deli.ﬁlm Speedwrap 30 cm

3 st

lågmig. PVC, 30cm x 300m
330450

Deli.ﬁlm Speddwrap 45 cm

3 st

lågmig. PVC, 45 cm x 300m
350300

Aluminiumfolie Speedwrap 30cm

3 st

30cm x 90m, 3 pack
350450

Aluminiumfolie Speedwrap 45cm

3 st

45cm x 90m, 3 pack
910130

Speedwrap dispenser 30 cm

1 st

910145

Speedwrap dispenser 45 cm

1 st

Pris:

Användarinstruktion:

Ta ur Speedwrapdispensern ur transportkartongen och öppna locket genom
att vrida det cirkelformade låset
motsols.

Öppna frontskyddet genom att pressa
hakarna på båda sidor och lösgör frontskyddet framåt, var aktsam så att inte
frontpanelen faller ner.

Dra ut önskad mängd film/folie från
rullen och håll med ena handen, stäng
locket till dispensern och se till att filmen/folien flödar fritt mellan dispenserns två kanter. Stäng locket tills du
hör att de två hakarna “klickar” på plats

Sträck ut filmen/folien i sin längd och
tryck stadigt mitt på locket. Speedwrap
kommer att med ett snitt skära av filmen/folien som då är färdig att användas.

Sätt i din speedwraprefill i dispensern
och se till att passbiten i hylsan passar
i vaggans passbit inuti dispensern. Den
fria ändan av hylsan skall vara helt
nedtryckt i vaggans högra passbit.

Besök gärna speedwrap på följande länk
h p://www.youtube.com/watch?v=zgvqHawpzR8
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