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W zmieniającym się z dnia na dzień na naszych oczach świecie zmieniamy się i my. 
Konieczność dezynfekcji i pilna potrzeba dostępu do płynu dezynfekcyjnego  w miej-
scach publicznych i w miejscach pracy skłoniła nas do działania, by opracować stojak 
umożliwiający ustawienie dozownika w dowolnym miejscu z widoczną informacją  
o konieczności dezynfekcji rąk. Obsługiwany za pomocą przycisku nożnego.

Stojak do środków dezynfekcyjnych  przeznaczony do obiektów charakteryzujących 
się dużym przepływem osób, takich jak sklepy i centra handlowe, apteki, urzędy, 
zakłady przemysłowe, przychodnie i szpitale. Stabilny i estetyczny. Wykonany ze stali 
nierdzewnej.

Korzyść jaką możemy dać pracownikom, klientom i innym osobom korzystającym z 
takiego, prawie bezdotykowego urządzenia zapewnić jest naprawdę wielka, dodatko-
wo kupując to urządzenie wspieracie Państwo polską fi rmę.

Wymiary

• Wysokość: 90 cm
• Szerokość napisu: 30 cm
• Szerokość całości: 45 cm
• Średnica podstawy: 30 cm

Cechy

• higieniczne podawanie środka dezynfekującego
• obsługa za pomocą przycisku nożnego
• solidna stalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej
• produkt nowy
• możliwość dostosowania do różnej pojemności i kształtu pojemnika z płynem

Realizujemy także dostawy 
do fi rm, zakładów przemysło-
wych i instytucji. 

Jesteśmy polskim producen-
tem. Dostępne ilości hurtowe. 
Przy zakupie większych ilości  
możliwość negocjacji cen. 

STOJAK 
NA PŁYN DO
DEZYNFEKCJI

STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ
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