
Produs NOU

Preventive Retail

Mâini curate

Suprafețe sigure



Dispozitiv automat pentru 

dezinfecție



Magazine 

alimentare

Benzinării, drogherii 

și farmacii

Oficii poștale

Băncii, agenții 

guvernamentale

Autobuze, gări, metrou

Aeroporturi

Cinematografe

Parcuri de distracții pentru 

copii

Spitale

Domenii de utilizare



Pentru dezinfectarea mânerului de la căruciorul 

sau coşul de cumpărături

• Ia un şerveţel din dispozitivul de dezindectare

• Apropie şerveţelul de dizpozitiv pentru 

aplicarea lichidului dezinfectant

• Şterge mânerul căruciorului sau coşului de 

cumpărături cu şerveţelul umed

• Aruncă şerveţelul în urnă

Pentru igiena mâinilor:

• Apropie mâinele de dispozitiv pentru a primi 

doza de lichid dezinfectant

• Ia un şerveţel uscat

• Şterge mâinele cu şerveţelul

• Aruncă şerveţelul în urnă

Mod de utilizare



Dispenser pentru şerveţele uscate

Loc pentru rulou suplimentar de hârtie

Dozator automat de lichide (nu funcţionează cu gel):

1 litru pentru 2500 doze, 8 baterii de tip АА

Urnă de gunoi

Rotile

Greutate – 35 kg

Înălţimea dispozitivului 1054 mm

(comoditate în utilizare chiar şi

pentru copii)

Dimensiuni (cu platformă):

Adâncime – 610 mm

Lăţime – 390 mm

Înălţime – 2000 mm

Dimensiuni (fără platformă):

Adâncime – 200 mm

Lăţime – 280 mm

Înălţime – 2000 mm

Caracteristici 

tehnice



• Igienă fără contact – dozator de lichide cu senzor

• Mobilitate - mobil datorită roților integrate

• Аutonomie – funcționarea dozatorului de lichide cu 8 baterii AA

• Pentru uz interior

• Comoditate în utilizare chiar și pentru copii

• Oportunitate de personalizare individuală

• Opțiune cu LED

Dispozitiv automat pentru 

dezinfecție cu/fără LED



Articol Denumire

1018-520-J7 STK M 390 590 1950 Dispozitiv de igienă (7022 н)

Complectație de bază

*Dozatorul lucrează cu 8 baterii AA

Prețul cu amănuntul – 11 929,00 MDL* (fără TVA)
BATERIILE, DEZINFECTANTUL ȘI ȘERVEȚELELE NU SUNT INCLUSE

Articolul și prețul

Timpul de livrare a componentelor: 2-4 săptămâni

*Reduceri- în mod individual

Informație suplimentară


