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Stacja do dezynfekcji dedykowana jest do wszystkich miejsc          
o dużym natężeniu ruchu typu: galerie, sklepy, urzędy, zakłady pracy, 
ośrodki lecznicze, uczelnie, szkoły i inne miejsca publiczne.

Prosta forma, solidność wykonania, funkcjonalność i możliwość 
stosowania preparatów o dużych pojemnościach w połączeniu           
z niskim kosztem inwestycji pozwala wspomagać użytkowników         
w utrzymaniu najwyższych standardów higienicznych. Stacja pozwala 
na dostosowanie konfiguracji do charakteru i specyfiki miejsca,         
w którym będzie użytkowana.



SDR
Stacja do dezynfekcji rąk

www.higma-service.pl
e-mail: sdr@higma-service.pl

tel. 77 402 20 50

240mm

1
4
9
8
m
m

Specyfikacja techniczna:

Materiał: 

Wysokość: 

Szerokość: 

Głębokość: 

Waga: 

Kolor: 

płyta laminowana

1498mm

240mm

236mm

14,4kg

antracytowy

Dozowanie z opakowań 5 litrowych 

Instrukcja dezynfekcji rąk 

Uchwyty rękawic 

Możliwość magazynowania

płynów i rękawic 

Magazynek zabezpieczony zamkiem 

Nie wymaga prac instalatorskich 

Stopki poziomujące

Możliwość personalizacji

Produkt rzetelnie wykonany

Uniwersalność wkładów

Wydajne rozwiązanie dedykowane

do miejsc o dużym natężeniu ruchu     

Właściwości:
www.higma-service.pl

Prawidłowy czas dezynfekcji dłoni: 20-30 sekund

Zastosuj tyle preparatu, aby pokryć
powierzchnię obu dłoni.

Pocieraj dłonie o siebie. Pocieraj prawą dłoń grzbietem
lewej dłoni i odwrotnie.

Pocieraj dłoń o dłoń z przeplotem
palców.

Pocieraj grzbiety palców drugą dłonią. Ruchem obrotowym pocieraj lewy
kciuk o splecioną prawą dłoń
i odwrotnie.

Ruchem obrotowym do przodu i do
tyłu pocieraj opuszki palców w prawej
dłoni i odwrotnie.

Twoje dłonie są zdezynfekowane. Załóż rękawiczki.
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Stacja do dezynfekcji umożliwia personalizacje według potrzeb 
nabywcy niezależnie czy zamawiasz 1 czy 1000 sztuk. Możemy 
zrealizować przesłany projekt graficzny lub przygotować projekt 
zgodnie z przekazanymi oczekiwaniami. 
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Prawidłowy czas dezynfekcji dłoni: 20-30 sekund

Zastosuj tyle preparatu, aby pokryć
powierzchnię obu dłoni.

Pocieraj dłonie o siebie. Pocieraj prawą dłoń grzbietem
lewej dłoni i odwrotnie.

Pocieraj dłoń o dłoń z przeplotem
palców.

Pocieraj grzbiety palców drugą dłonią. Ruchem obrotowym pocieraj lewy
kciuk o splecioną prawą dłoń
i odwrotnie.

Ruchem obrotowym do przodu i do
tyłu pocieraj opuszki palców w prawej
dłoni i odwrotnie.

Twoje dłonie są zdezynfekowane. Załóż rękawiczki.
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Dostępne 4 powierzchnie  A B C D

umoż l iw ia ją  umieszczen ie 

reklamy, treści informacyjnych 

lub aplikacji dostosowującej 

stacje do charakteru miejsca,      

w którym ma się znajdować.

Wymiary powierzchni

A

B

C

D

200x965mm

200x965mm

240x960mm

240x1460mm
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Kolor antracyt

Instrukcja dezynfekcji

Stopki poziomujące

Zamek w magazynku

Pompka dozująca

Uchwyt rękawic 

Projekt graficzny

Personalizacja

Płyn dezynfekcyjny
Diversey Des Spray 5l

299,00 zl

20,00 zł

50,00 zł

65,00 zł

120,00 zł

140,00 zł

Standard Opcja Podane ceny są cenami netto.
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