Automatyczny dozownik do mydła w płynie Merida
STELLA AUTOMATIC 1 litr stal matowa
kod produktu: DSM505
kategoria: Kategorie produktów > Dozowniki > Dozowniki automatyczne

Producent: Merida
Cena netto: 445,00 zł
Cena brutto: 547,35 zł
Kod QR:

Programowalny bezdotykowy dozownik mydła w płynie
Merida stal szczotkowana
Materiał: stal szlachetna
Wykończenie: matowe
Pojemność: 1 litr
Wymiary: wysokość - 285 mm, szerokość - 150 mm, głębokość - 95 mm
Sposób uruchamiania: bezdotykowy, z wykorzystaniem czujnika ruchu
Zasilanie: 4 baterie R14 (w zestawie)
Przeznaczenie: mydło w płynie w kanistrze
Uzupełnianie: zbiornik wielokrotnego napełniania
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Transparentne okienko umożliwiające kontrolowanie ilości płynu znajdującego się w środku
pojemnika
Zlicowany z powierzchnią urządzenia zamek otwierany stalowym kluczykiem
Możliwość regulacji objętości pojedynczej dozy płynu: 0,2 ml, 0,8 ml lub 1.3 ml
Wbudowany wskaźnik niskiego poziomu baterii
Rodzaj montażu: naścienny

Automatyczny dozownik do mydła w płynie Merida STELLA AUTOMATIC wykonany ze
szczotkowanej stali nierdzewnej to element wyposażenia toalet przeznaczony do publicznych WC
o wysokim natężeniu ruchu. Jego odporna na uszkodzenia metalowa obudowa, ze spawanymi i
szlifowanymi łączeniami boków, niewidocznymi zawiasami oraz zlicowanym zamkiem
bębenkowym gwarantuje dużą wytrzymałość akcesorium łazienkowego firmy Merida na celowe i
przypadkowe próby uszkodzenia a także zapobiega kradzieżom materiałów eksploatacyjnych.
Duży, uzupełniany mydłem w płynie dolewanym z kanistra, zbiornik wielokrotnego napełniania,
jest tani w eksploatacji i w połączeniu z regulowaną wielkością dozy pozwala na obsłużenie
niskim kosztem znacznej liczby korzystających z łazienki osób. Zasilanie bateriami pozwala przy
tym na montaż dyspensera w dowolnym miejscu sanitariatu, zapewniając łatwy dostęp do
szybkiego i prostego sposobu na higieniczne mycie rąk.

Zalety zamykanego na klucz metalowego dozownika bezdotykowego
Nie wymagająca dotyku aktywacja
Wysoka odporność na uszkodzenia
Możliwość zaprogramowania wielkości dozy mydła
Bębenkowy zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
Diodowy wskaźnik poziomu baterii

Odbiorcy automatycznych dozowników na baterie Merida STELLA
Stacje benzynowe
Szpitale
Instytucje kulturalne
Kina
Centra handlowe
Dworce
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