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OFERTA



OFERTA

Kolumna

dezynfekcyjna
ze stali nierdzewnej

Zalety produktu:

ź Bezdotykowy - 100% bezpieczeństwa

ź Sterowanie nożne

ź Lekki nacisk na stopę kolumny uwalnia odpowiednią dawkę 

środka dezynfekującego

ź W zestawie dozownik o pojemności 1,5 L ze stali nierdzewnej, 

ilość płynu w dozowniku wystarcza na ok. 1000 użyć

ź 5 lat gwarancji *

* Zalecany żel do dezynfekcji, w przypadku użycia płynu istnieje 

możliwość zastosowania nasadki ochronnej.

Wymiary:

Wysokość całkowita: 1100 mm

Średnica kolumny:  Ø 114,3 mm

Podstawa: sześciokąt o przekątnej 360 mm

Waga: 11 kg

Dostępne warianty

Protect Protect +

Wymiary kolumn ø 114,3 ø 114,3

Grubość ścianki kolumna 2 mm 3 mm

Wykonanie: elementy podstawy / pozostałe 5 mm 5 mm

Oba wykonania dostępne w wariantach stali 1.4301 i 1.4404

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.00

* 5 lat gwarancji obejmuje wewnętrzny mechanizm dozujący kolumny, gwarancji nie podlega pompka dozownika butelki



Dodatkowe warianty

Indywidualna personalizacja
produktu z logotypem firmy
(grawerowanie laserem)

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.01

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.02

Dodatkowy wariant
z okapnikiem 

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.03

Nasadka ochronna
zapobiegająca samoczynnemu
wyciekaniu płynu wyposażona
w dodatkowy rozpylacz mgiełki

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.04

Możliwość pomalowania kolumny
na dowolny kolor z palety RAL,
wybór koloru poprzez podanie
numeru RAL z palety



Możliwość wyboru
kształtu podstawy - okrągła

Możliwość wyboru
kształtu podstawy - sześciokątna

Opcja mocowania
do podłoża - podstawa okrągła

Opcja mocowania
do podłoża - podstawa sześciokątna

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.05

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.06

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.07

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.08



Dozowniki firmy RS ENGINEERING wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, wyposażone w 

wytrzymałą pompkę przetestowaną dla minimum 50 tyś cykli. Alternatywa dla plastikowych 

butelek. Minimalistyczny, uniwersalny design, który sprawdzi się w każdym wnętrzu. 

Odporne na korozję.

Przeznaczenie: płyn/żel do dezynfekcji rąk lub mydło

Zalety produktu:

- w standardzie nasadka ochronna zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu mydła/płynu,

- dozownik i pompka wielokrotnego stosowania,

- bardzo łatwe ponowne uzupełnianie płynu,

- dozowniki przystosowane do montażu ściennego za pomocą uchwytu.

Zastosowanie produktu: w hotelach, biurach, obiektach użyteczności publicznej, sklepach 

wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych, przychodniach i gabinetach lekarskich,  

salach konferencyjnych, szkołach i przedszkolach, stacjach benzynowych.

Typ dozownika Pojemność Wymiar zewnętrzny Wysokość

V1  500 0,5 L Ø 114,3 mm 135 mm

V1  1000 1 L Ø   114,3 mm 188 mm

V1  1500 * 1,5 L Ø   101,6 mm 288 mm

V2  500 0,5 L 80x80 mm 170 mm

V2  1000 1 L 80x80 mm 256 mm

* Dozownik V1 1500 jest dedykowany dla kolumny PROTECT-ON

Wymiary dozowników V1 - V2

Dozownik V1  500
Nr kat.: RSE.DE-A.0015.01

Dozownik V1  1000
Nr kat.: RSE.DE-A.0015.02

Dozownik V1  1500
Nr kat.: RSE.DE-A.0015.03

- Dozowniki
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Dozownik V2  1000
Nr kat.: RSE.DE-A.0016.02

Uchwyt dozownika
Nr kat.: RSE.DE-A.0017.00

Pompka dozownika
Nr kat.: RSE.DE-A.0018.00

Nasadka ochronna
Nr kat.: RSE.DE-A.0019.00

Dozownik V2  500
Nr kat.: RSE.DE-A.0016.01

- Dozowniki

Akcesoria do dozowników


