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Higiena i
Dezynfekcja

WSTĘP

Moc projektu
Dezynfekcja
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Codzienna higiena jest ważna dla zdrowia.
Wszędzie tam, gdzie schodzą się większe grupy ludzi, z
których każdy dotyka uchwytów i innych przedmiotów,
niezwykłe znaczenie ma higiena rąk. Pierwsza zasada: Myj
często ręce. Jeśli chcesz dodatkowej ochrony, możesz
sięgnąć do środków dezynfekujących. Stanowi ona również
idealny sposób na zachowanie czystości rąk.

HIGIENA
DEZYNFEKCJA
Poznaj indywidualne rozwiązania
dla codziennego życia i pracy.
link.keuco.com/pl/higiena

BEZDOTYKOWE SYSTEMY DOZOWNIKÓW

Higiena z
inteligencją
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Bezdotykowy dozownik środka dezynfekującego KEUCO
PLAN dla pianki lub płynu dezynfekującego dostępny jest
jako praktyczny model podłogow y z zasilaniem
bateryjnym lub sieciowym. Czujnik rozpoznaje ruch ręki
i wydaje porcję środka dezynfekującego we wstępnie
ustawionej objętości.

NAPEŁNIANIE
Tutaj możesz zamówić work i d o n a p e ł nia nia p ia nk ą
d ez y nf e kc y jn ą i p ł y nny m
środkiem dezynfekcyjnym:
link.keuco.com/hagleitner

Automatyczny podajnik wysokiej jakości, w
wersji aluminiowej w kolorze antracytowym
lub w wersji aluminiowej srebrnej anodowanej jest wyjątkowo stabilny i doskonale
wykończony. Bezkontaktowe korzystanie z
naściennego dozownika środka
dezynfekującego PLAN jest możliwe dzięki
zastosowaniu czujnika podczerwieni. Nadaje
się on szczególnie do obszarów o dużym
natężeniu ruchu w przestrzeni półpublicznej
lub publicznej. Oprócz chromowanej
powierzchni dostępna jest również wersja
z wykończeniem ze stali szlachetnej lub
aluminium, dzięki czemu doskonale pasuje
do otoczenia.

W zakresie elektroniki systemu pomp i
pasujących worków próżniowych z pianką
dez ynfekcyjną lub p ł ynnym środkiem
dezynfekcyjnym KEUCO współpracuje z
renomowanym austriackim specjalistą w
dziedzinie higieny, f irmą Hagleitner.
Hagleitner to jedno z wiodących
przedsiębiorstw w Europie, oferujących
innowacyjne rozwiązania w zakresie higieny.
Środki higieniczne odpowiadają najnowszym
standardom roz woju, są skuteczne i
nieszkodliwe dla skóry.

MANUALNE SYSTEMY DOZOWNIKÓW

Stabilne i
wysokiej jakości
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Pozwól, że przedstawimy: Optymalny dozownik środka
dezynfekującego PLAN dla strefy wejścia, przy windzie,
przed stołówką lub na korytarzu.

Ze względu na swój dyskretny wygląd zewnętrzny w kolorze srebrnym/czarnym anodyzowanym lub czarnym, będzie się dobrze komponował w wielu miejscach. Dzięki swojemu
połączeniu wzornictwa i funkcji przekonuje jako perfekcjonista. Obszerna stopa dozownika
służy jako zabezpieczenie przed kapaniem, gwarantując jednocześnie solidną podstawę.

SOLIDNA MECHANIKA
Higieniczna obsługa manualna jest
możliwa dzięki dostępnemu przedramieniu do dozownika.
Dostępne w handlu środki
dezynfekujące lub żele są po prostu
wlewane do zintegrowanej butelki.
Pojemność 750 ml umożliwia uzyskanie ok. 450 porcji.

MANUALNE SYSTEMY DOZOWNIKÓW
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Klinicznie
odpowiedni
Dozownik środka dezynfekującego w płynie
PLAN CARE doskonale nadaje się do szpitali i
zakładów opieki zdrowotnej.

SZYBSZA ZMIANA
Dozownik jest przeznaczony do różnego rodzaju
0,5-litrowych butelek Euronorm. W przednim
okienku rewizyjnym można szybko odczytać
zawartość i poziom środka dezynfekującego.

Intuicyjna obsługa odbywa się mechanicznie za pomocą dźwigni lub za
pomocą ramienia. Ociekacz jest konstrukcyjnie zintegrowany z
dozownikiem. Naścienny dozownik środka dezynfekującego jest dostępny
w wersji srebrnej/czarnej chromowanej, anodowanej lub czarnej.
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MODEL STOŁOWY I ŚCIENNY
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Poręczny i
praktyczny

Atrakcyjny i kompaktowy dozownik środka dezynfekującego
KEUCO łączy w sobie elegancki
design i optymalną technologię
dozowania - do codziennej
dezynfekcji rąk w domu lub w
pracy.

Jako model stołowy w kolorze matowej czerni,
turkusu, czerwieni i błękitu lub jako model ścienny o
całkowicie chromowanej powierzchni, uniwersalny
dozownik środka dezynfekującego doskonale nadaje
się do gospodarstw domowych i biur, które cenią
sobie stylowe otoczenie.

SYSTEM DWUŚCIENNY
Wewnętrzny plastikowy pojemnik
można łat wo w yjąć, aby go
napełnić. Objętość 250 ml oraz
wielkość dozowanej porcji 1 ml na
każde przyciśnięcie pozwala na
zastosowanie wielu ciekłych i
żelowych środków dezynfekcyjnych, dostępnych na runku.

BATERIE SENSOROWE I AKCESORIA
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Najlepszy
wybór
Bateria umywalkowa ELEGANCE
jest nie tylko piękna, lecz także
sprytna: Dzięki czujnikowi woda do
mycia rąk działa bezdotykowo.
Bardzo higieniczne rozwiązanie
zawsze tam, gdzie spotyka się
wiele osób.

Komfort higieniczny i nieskazitelny
wygląd łączą się w szerokiej gamie akcesoriów do pomieszczeń
publicznych i pó łpublicznych.
Asor t yment KEUCO oferuje
wiele modeli do umywalek lub WC
w wersji do montażu na ścianie lub do
wieszania na ścianę.

1 PLAN Integralne moduły umywalkowe
2 PLAN Dozowniki ręczników papierowych
3 PLAN Dozownik balsamu
4 PLAN higieniczny dozownik pianki
5 PLAN Dozownik mydła w pianie
6 PLAN Pojemniki na odpady
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W miejscach i obiektach publicznych
szczególny nacisk kładzie się na
wytrzymałą jakość w połączeniu z
ponadczasowym wzornictwem. Dlatego projektanci i instalatorzy często
polegają na firmie KEUCO również w
tej dziedzinie.
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KEUCO

Nasze nowe produkty są powołane po to, aby
robić różnicę. Możliwa jest odmienność w zakresie
funkcjonalności. Może też dotyczyć wzornictwa. A
najlepiej, gdy dotyczy obu tych cech, a do tego w
połączeniu z doskonałą jakością KEUCO.

KEUCO ONLINE
Odkryj nasze produkty
i inne broszury online
keuco.com

STOPKA
Niezwykłą jakość powierzchni i delikatne niuanse barwne naszych produktów trudno jest w całej pełni oddać drukiem. Optymalne wrażenie
zapewni wyłącznie zapoznanie się produktami KEUCO. Są one dostępne
na wystawach w sklepach oferujących artykuły sanitarne. Przedruk i
powielanie niniejszego dokumentu, również w postaci wyciągu, wyłącznie
za jednoznaczną zgodą z podaniem źródła i nazwy producenta. KEUCO
GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.
Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w
interesie postępu, koniecznych zmian kolorystycznych i projektowych oraz
błędów drukarskich.
Koncepcja, projekt i tekst: KEUCO GmbH & Co. KG. Zdjęcia: CASA GmbH & Co.
KG, Münster; PF Performance Medien GmbH, Menden. Druk: Meinders &
Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

Telefon +49 2372 904-0
Telefaks +49 2372 904-236
info@keuco.de
keuco.com
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