
KÉZFERTŐTLENÍTŐ
ÁLLOMÁS

Professzionális
szenzoros
kézfertőtlenítő
állomás, lopás és
rongálás elleni
védelemmel.

Elérhető ESD
védelemmel ellátva,

vagy teljes
egészében
rozsdamentes
változatban.

Több méret, a
standardtól a
gyermekeknek és
kerekesszékeseknek
tervezett
magasságig.

Baktericid ( MRSA ) yeasticid,

fungicid, tuberkulocid, 

szelektìv virucid ( BVDV,

Norovirus, avian H3N8
Influenza virus, swine 

H1N1 Influenza vìrus )

Antimikrobiális
spektrum



Kifejezetten az IntelliCare Hybrid

adagolókhoz fejlesztve

Nagy teljesítmény és megbízhatóság

Lopás és rongálás elleni fémburkolat a

szenzoros adagoló körül

Speciális kulccsal nyitható

Gyors- és egyszerű összeszerelés

A csepptálca alapanyaga rozsdamentes acél

A4 méretű tábla az információknak

A talplemez filckorongokkal ellátva  

Modern formatervezés

Számos színben elérhető
Igény szerint rozsdamentes, vagy ESD

festéssel is elérhetőek

Brendingelhető, logózva is rendelhető (egyedi

ajánlat alapján)

Technikai jellemzők

Magasság táblával együtt – 1610mm

Magasság tábla nélkül – 1410mm

Szélesség – 400mm

Mélység – 260mm

Súly szenzoros adagoló nélkül – 12kg

Súly szenzoros adagolóval – 15kg

Technikai 
paraméterek 
(összeszerelve)



Az alábbi helyekre
ajánljuk

A szenzoros adagolókról szerzett tapasztalatunk alapján

megbízhatóságban és árban az IntelliCare Hybrid készülék bizonyul a

legjobbnak a piacon, ezért kifejezetten ehhez terveztük a

kézfertőtlenítő állomásunkat.  A tervezésnél külön hangsúlyt

fektettünk a lopás és rongálás megelőzésére, védve a készüléket és a

benne található kézfertőtlenítőszert, elemeket. Ennek érdekében a

szenzoros adagolót egy fém burkolat védi, a nyitásához a készülékhez

kapott speciális kulcs szükséges.  A kézfertőtlenítő állomást modern

design és számos színvariáció jellemzi, így bármilyen környezetbe

beleillik.

Cégek | Irodák | Üzemek 

Éttermek | Büfék | Üzletek

Fitnesztermek | Szépségszalonok

Iskolák | Közintézmények 

Színházak | Mozik | Benzinkutak

Szórakozóhelyek  | Orvosi

Rendelők | Kórházak

Gyógyszertárak | Templomok

Múzeumok



Az óvodáskorú és alsó tagozatos

gyermekek igényeihez igazítottuk a

MINI-STAND szenzoros kézfertőtlenítő
állomásunkat. 300mm-el alacsonyabb

változat élénk, vidám színösszeállításban

is elérhető.

Speciális igényekhez

Magasság táblával együtt – 1310mm

Magasság tábla nélkül – 1110mm

Szélesség – 400mm

Mélység – 260mm

Súly szenzoros adagoló nélkül – 11kg

Súly szenzoros adagolóval – 14kg

Technikai 
paraméterek 
(összeszerelve)

Gyermekek részére

Kerekesszékesek
részére

Csökkentett magasság (MINI-

STAND), kifejezetten kerekesszékes

emberek biztonságos és kényelmes

kézfertőtlenítő használatához

tervezve.



IntelliCare Hybrid készülék nélkül 

MINI-STAND IntelliCare Hybrid készülék nélkül

IntelliCare Hybrid készülékkel (fertőtlenítőszer nélkül)

MINI-STAND IntelliCare Hybrid készülékkel

Modell és
színváltozatok

Magasság táblával együtt – 1610mm

Magasság tábla nélkül – 1410mm

Szélesség – 400mm

Mélység – 260mm

Súly szenzoros adagoló nélkül – 12kg

Súly szenzoros adagolóval – 15kg

Technikai 
paraméterek 
(összeszerelve)



Kézfertőtlenítő állomás IntelliCare Hybrid készülék

nélkül – 32.500 Ft+Áfa/db

Kézfertőtlenítő állomás MINI-STAND IntelliCare Hybrid

készülék nélkül – 30.400 Ft+Áfa/db

Kézfertőtlenítő állomás IntelliCare Hybrid készülékkel

(fertőtlenítőszer nélkül) – 55.400 Ft+Áfa/db

Kézfertőtlenítő állomás MINI-STAND IntelliCare Hybrid

készülékkel (fertőtlenítőszer nélkül) – 53.300 Ft+Áfa/db

IntelliCare Des E alkohol alapú higiénés kézfertőtlenítő
szer 1,3 liter –  3.600,- Ft + ÁFA/db

Árak és kapcsolat

www.pmsexport.hu

safranka.zsolt@pms-export.hu

3200 Gyöngyös, Vasöntő út 2.

PMS EXPORT 

A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!

+36 30 253 6545
Tervezés.

Gyártás.

Kereskedelem.


