Stojak na rękawice i płyn do dezynfekcji

I

II

Przeznaczenie:

W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie, rękawiczki jednorazowe i płyn do
dezynfekcji są już obowiązkowe, szczególnie w przestrzeniach publicznych. Dostęp do nich
musi również być łatwy i sterylny. Stojak na rękawice i płyn do dezynfekcji rąk zapewni
porządek i zwiększenie bezpieczeństwa higienicznego.
Parametry techniczne:

Możliwość wypoziomowania stojaka dzięki stopkom poziomującym
Uchwyt na rękawiczki tzw.zrywki lub/i półka na pudełko z rękawiczkami
Półka z uchwytem na płyn do dezynfekcji
Rama na worek 60 l
Ruchoma klapka wrzutowa
W wersji I uchwyt/trzpień na rękawiczki pozwala zaczepić pęk rękawiczek foliowych
(tzw.zrywek). Wersja II wyposażona jest w półkę na pudełko z rękawiczkami
jednorazowymi. Na półkę na płyn do dezynfekcji można wstawić dowolną butelkę z
płynem (średnica otworu 102 mm) . Konstrukcja ramy na worek pozwala w łatwy
sposób zamontować foliowy worek o pojemności ok.60 l, do którego można wrzucać
zużyte rękawiczki. Ruchoma klapka wrzutowa ułatwia wrzucanie, ograniczając
jednocześnie do niezbędnego minimum konieczność dotykania powierzchni stojaka.
Możliwe jest wykonanie stojaka z napisami (w wybranym języku) lub bez napisów.
Stojak sprzedawany bez wyposażenia.
Wymiary w mm:

wys.1550 x szer.400 x gł.305
wymiary półki na pudełko z rękawiczkami 247 x132 mm (szer. x gł.)
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Mobilny zestaw umywalkowy

Mobilny zestaw umywalkowy – WWT 0101020401S11
Przeznaczenie
Wózek mobilny, wyposażony w zestaw umywalkowy, oraz nożną pompę wodną. Powyższe
zestawienie zapewnia pełną mobilność, oraz działanie w miejscach bez dostępu do źródeł zasilania.
ZASTOSOWANIE w:
o obiektach użyteczności publicznej
o biurach
o warsztatach samochodowych
o sklepach, galeriach handlowych
o przychodniach lekarskich
o szkołach
o firmach produkcyjnych
Parametry techniczne
1 wózek mobilny o wymiarach 1290 x 850 × 650 mm (wys. x szer. × gł.)
Zestaw umywalkowy
1 przestawny panel perforowany 735 × 385 mm (szer.× wys.)
1 przestawny uchwyt rolki papieru 83 x 348 × 185 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawne pudełko 70 x 196 × 80 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawne pudełko 70 x 348 × 80 mm (wys. x szer.× gł.)
Aplikator płynu łokciowy ŁAP w zestawie z płynem do dezynfekcji o pojemności 1 l opcjonalnie
4 koła jezdne o średnicy 125 mm, w tym 2 koła z hamulcem
1 uchwyt do przesuwania wózka
Kompatybilność z akcesoriami z oferty mebli warsztatowych Techno
Wykonany z blachy 0,8-4 mm
Wózek do samodzielnego montażu. Montaż na podstawie dołączonej instrukcji.
Waga wózka bez opakowania ~ 50 kg.
Wymiary opakowania w mm
1 paczka o wymiarach: 780x820x570 mm
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Wózek do dezynfekcji pomieszczeń WAM

Aplikator płynu łokciowy
- dodatkowe wyposażenie

Wózek WAM – indeks XXXP 000323
Przeznaczenie:

Wózek mobilny i antybakteryjny. W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,
utrzymanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń są szczególnie ważne, zwłaszcza w
przestrzeniach publicznych. Dostęp do środków czystości musi być łatwy i sterylny.
Konstrukcja wózka WAM, różnorodność akcesoriów i wyposażenia pozwala na
skonfigurowanie go wg indywidualnych potrzeb i dostosowania do różnych pomieszczeń i
sprzętu higienicznego.
Możliwość pomalowania wózka farbami antybakteryjnymi – na specjalne zamówienie.
Parametry techniczne:

1 wózek mobilny, dwustronny, o wymiarach 1570 x 820 × 700 × mm (wys. x szer. × gł.)
1 przestawny panel perforowany, 655 × 750 mm (szer.× wys.)
1 półka dolna, wychwytowa, 50 x 640 × 650 mm (wys. x szer.× gł.)
2 przestawne uchwyty, o długości 350 mm
1 przestawna półka metalowa o wymiarach 18 x 718 × 255 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawny uchwyt rolki papieru 83 x 348 × 185 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawny pojemnik 100 x 348 × 180 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawna półka pod płyn do dezynfekcji 70 x 200 × 120 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawne pudełko 70 x 196 × 80 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przestawne pudełko 70 x 348 × 80 mm (wys. x szer.× gł.)
1 przykręcany uchwyt na mopa i szczotkę ~ 100 x 300 x 45 (wys. x szer. × gł.)
3 przestawne haczyki, długości 50 mm
4 koła jezdne o średnicy 100 mm, w tym 2 koła z hamulcem
2 uchwyty do przesuwania wózka
Kompatybilność z akcesoriami z oferty mebli warsztatowych
Wykonany z blachy 1,2-2 mm
Wózek do samodzielnego montażu. Sprzedawany bez wyposażenia w środki czystości.
Waga wózka bez opakowania ~28 kg.
Wymiary opakowania w mm:

1 paczka o wymiarach: 1450 x 690 x 130 mm
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Aplikator płynu - łokciowy

Aplikator płynu łokciowy – wyposażenie uzupełniające
indeks XXXP 020327
Przeznaczenie:
Aplikator płynu łokciowy nierdzewny z płynem do dezynfekcji o pojemności 1l (do wielokrotnego napełniania)
przeznaczony jest do dozowania płynu dezynfekującego. Może stanowić dodatkowe wyposażenie wózka do
dezynfekcji WAM.
ZASTOSOWANIE w:
o obiektach użyteczności publicznej
o biurach
o warsztatach samochodowych
o łazienkach hotelowych
o sklepach, galeriach handlowych
o salach konferencyjnych
o przychodniach lekarskich
o szkołach
o toaletach publicznych
Parametry techniczne:
WYMIARY:
o 350 x 125 x 95 mm (wys. x szer. x gł.), bez wymiaru dźwigni
Aplikator w zestawie jest z płynem do dezynfekcji o pojemności 1 l
WYKONANIE:
o blacha nierdzewna grubości 1,0 – 1,5 mm
o pojemnik na płyn dezynfekcyjny oraz pompka wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych
o możliwość przykręcenia aplikatora do ściany
o możliwość zawieszenia aplikatora na ściance wózka WAM oraz na wyrobach warsztatowych wyposażonych
w ścianki perforowane kwadratem 10 w rozstawie 38 mm
KONSTRUKCJA:
o trwała i prosta
o łatwa do montażu i demontażu
o prosta obsługa
o aplikacja płynu uruchamiana za pomocą dźwigni
o możliwość wielokrotnego uzupełniania płynu
Wymiary opakowania w mm:
DOSTAWA:
o Wyrób dostarczany już zmontowany, zapakowany w karton
o Wymiar paczki: 150 x 150 x 350 mm
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Kolumna KDS i KDM do dezynfekcji rąk

KDM
KDS
Kolumna KDS XXXP 020329 i Kolumna rozbudowana KDM – indeks XXXP 020328
Przeznaczenie

Kolumna stacjonarna do dezynfekcji rąk. W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,
utrzymanie czystości i dezynfekcja rąk w miejscach publicznych są szczególnie ważne. Dostęp do
środków czystości musi być łatwy i sterylny.
• Kolumna KDS - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk,
• Kolumna KDM - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk, pozwala na wydawanie
rękawic jednorazowych z kartonu lub haczyka oraz umożliwia zawieszenia worka na zużyte
rękawiczki.
Możliwość pomalowania wózka farbami antybakteryjnymi – na specjalne zamówienie.
Parametry techniczne KDS

KDM

1 kolumna o wymiarach 1100 x 300 × 300 mm (wys. x szer. × gł.)
1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm (szer.× wys.)
1 pompka płynu z dyszą rozpylającą
1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 L oraz 1L preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa)
1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu
4 kołki rozporowe do montażu
Wykonany z blachy ocynkowanej 1-3 mm malowanej farbą poliestrową przystosowaną do
warunków zewnętrznych. Posiada elementy mechaniczne nierdzewne.
Waga bez opakowania ~20 kg
Parametry techniczne KDM

Wyposażenie jak w KDS oraz dodatkowo:
1 półka na rękawice jednorazowe w pudełkach: 2 opakowania 130 x 250 x 60 lub
1 opakowanie 130 x 250 x 80 (wys. x szer. × gł.) z otworem do pobierania
1 wieszak od wewnątrz na rękawice jednorazowe zrywane, z otworem do pobierania
1 uchwyt na worek na śmieci o pojemności ok 40L o gabarytach max 600 x 300 x295
Waga bez opakowania ~22 kg.
Pakowanie

KDS

1 paczka o wymiarach: 1150 x 460 x 460 mm
Kolumna pakowana w stanie gotowym do użytku. Istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża
za pomocą kołków rozporowych, które są w komplecie.
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Kolumna KDS do dezynfekcji rąk
dozownik rozpylający płyn
do dezynfekcji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość 1100 mm

solidna konstrukcja
do użytku w przestrzeniach publicznych
do użytku wewnątrz i na zewnątrz
prosty i elegancki design
nie ma konieczności zasilania z dodatkowych źródeł
łatwa w czyszczeniu
łatwe uzupełnianie płynu dezynfekcyjnego
zabudowany zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności 10 l
elementy mechaniczne ze stali nierdzewnej
kolumna KDM dostosowana zarówno do rękawiczek w
pudełkach jak i do rękawiczek zrywanych
• istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża za pomocą
kołków rozporowych, które są w komplecie
• 2 lata rękojmi

dozowanie płynu przez
przycisk nożny
zbiornik na płyn dezynfekujący
o pojemności 10 l
podstawa o wymiarach
440x440 mm

Kolumna KDM do dezynfekcji rąk
dozownik rozpylający płyn
do dezynfekcji

wysokość 1100 mm

uchwyt na jednorazowe
rękawiczki zrywane

uchwyt na jednorazowe
rękawiczki w pudełku
(2 opakowania)
dostęp do uchwytu na
worek na zużyte rękawiczki
dozowanie płynu przez
przycisk nożny

zbiornik na płyn dezynfekujący
o pojemności 10 l

podstawa o wymiarach
440x440 mm
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Bezdotykowy
dozownik
Bezpieczeństwo

Funkcjonalność

Higiena
Estetyka

Automatyczna stacja
dezynfekcji rąk
Przeznaczenie
Bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk przeznaczony do
obiektów charakteryzujących się dużym przepływem osób,
takich jak sklepy i centra handlowe, apteki, urzędy,
zakłady przemysłowe, przychodnie i szpitale.
Jest bardzo stabilny i estetyczny. Podawanie płynu
dezynfekującego przebiega bezdotykowo co zapewnia
dodatkową higienę i bezpieczeństwo.

Cechy
Duża pojemność
magazynowa 5L
max 10L

Higieniczne,
bezdotykowe podawanie
środka dezynfekującego

Możliwość dostarczania i
uzupełniania środków
dezynfekcji – komunikat
świetlny o minimalnym
stanie płynu

24 miesiące gwarancji
Montaż wolnostojący

325 mm

Możliwość aplikacji własnej
grafiki (oklejenie)

Pakowanie:
Produkt pakowany
w karton

Waga bez opakowania
30 kg

Wymiary
Wysokość: 1500 mm
Szerokość: 325 mm
Głębokość: 335 mm

1500 mm

Zasilanie 230V 50hz. Jako
opcja możliwe
zasilanie akumulatorowe.

