STACJA DEZYNFEKCJI RĄK
– przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu
b d k
bezdotykowy
automatyczny
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dozownik płynu dezynfekcyjnego
cyjnego

d
dystrybutor rękawiczek
jednorazowych

kosz na zużyte odpady

• Kompletna, wolnostojąca stacja do dezynfekcji rąk, powstała
w oparciu o rekomendacje World Health Organization
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu upowszechnienie
stosowania szybkich i wysoko efektywnych metod dezynfekcji.
• Polecany do stosowania: w miejscach użyteczności publicznej,
w galeriach handlowych, w hotelach, na lotniskach, stacjach
benzynowych.
• W skład zestawu wchodzą: bezdotykowy automatyczny
dozownik płynu dezynfekcyjnego, dystrybutor rękawiczek
jednorazowych oraz kosz na zużyte odpady.

• Stacja wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor szary,
tacki ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej szorstkowanej.
Istnieje możliwość personalizacji i dostosowania koloru.
• Zasilanie 9 V (w oparciu o system ogniw akumulatorowych
lub bateryjnych AA).
• Pojemnik na środek dezynfekujący 1 l, (dostępna również
wersja ze zbiornikiem 2x 3 l).
• Pompa 9 V o przepustowości 110 l/h.
kod

wymiary (mm)

waga (kg)

991160

580x450x(H)1500

36

cena netto

cena netto

3 999,00 2 999,00

Dysza dająca efekt mgiełki
Sensor ruchu
Szybka i wydajna dezynfekcja:
– czas 1/2 s przy maksymalnej
ilości płynu 3 ml
Elegancki design
Gwarancja 12 miesięcy
Możliwość personalizacji
i dostosowania koloru
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Możliwość wyboru
koloru i personalizacji

Wykonany
z wysokogatunkowej
stali malowanej proszkowo
Łatwy w napełnianiu
płynem i obsłudze
konserwacyjnej

Kompaktowe wymiary

Możliwość wyboru koloru
i personalizacji

Bezdotykowy automatyczny
dozownik płynu
dezynfekcyjnego

Pojemnik chroniony
zamkiem na klucz

Gwarancja 12 miesięcy

Wykonany z wysokogatunkowej
stali malowanej proszkowo

Bezdotykowy automatyczny
dozownik płynu dezynfekcyjnego
Regulacja wysokości
podstawki

Kompaktowe wymiary

Gwarancja 12 miesięcy

6

NABLATOWY DYSPENSER PŁYNU
DEZYNFEKCYJNEGO

WOLNOSTOJĄCY DYSPENSER PŁYNU
DEZYNFEKCYJNEGO

STOJAK Z DOZOWNIKIEM PŁYNU
DO DEZYNFEKCJI RĄK

• Stabilny, nablatowy automatyczny dyspenser płynu do dezynfekcji.
• Pojemność pojemnika 1 l sprawia, że napełniony wystarcza
na około 300-350 aplikacji.
• Wolna przestrzeń do dezynfekcji obu dłoni zapobiega przypadkowemu dotknięciu.
• Brak konieczności umieszczania dyspensera przy źródłach prądu
– zasilanie z 6 baterii AA lub akumulatorów.

• Elegancki, wolnostojący dyspenser z automatycznym dozownikiem
płynu dezynfekcyjnego do rąk (1l), doskonale sprawdza się
w obiektach użyteczności publicznej, restauracjach, biurach,
galeriach czy wszelkiego rodzaju stoiskach sklepowych.
• Dyspenser można ustawić wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
• Powłoki lakiernicze zabezpieczają urządzenie przed korozją,
a ciężka podstawa zapobiega wywróceniu przez wiatr.
• Możliwość zamówienia podstawy z otworami do mocowania
z gruntem.

• Stojak jest idealny dla klientów szukających ekonomicznego,
a zarazem stylowego rozwiązania.
• Trwała konstrukcja metalowa malowana farbą proszkową
na stonowany odcień szarości daje efekt profesjonalizmu
oraz poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w danym
pomieszczeniu.
• Bezdotykowa aplikacja środka dezynfekującego w postaci mgiełki.
• Pojemnik na środek dezynfekujący 1 l.

kod

wymiary (mm)

wymiary (kg)

991161

300x240x(H)550
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cena netto

cena netto

2 099,00 1 799,00

kod
991162

cena netto

cena netto

2 299,00 1 999,00

kod

wysokość (mm)

991163

1100

cena netto

cena netto

1 099,00 899,00
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