
TOI® CARE
DEZINFEKČNÝ STOJAN.  

Mobilná stanica na dôkladnú dezinfekciu a hygienu rúk. 
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NOVÝ ŠTANDARD HYGIENY RÚK.

ĽAHKÁ PREPRAVA 
Šikovná a jednoduchá 
preprava a umiestnenie.

ENERGETICKY  
NEZÁVISLÝ  
Ovláda sa mechanicky  
bez pripojenia  
k elektrickej sieti.

PRIESTOROVO ÚSPORNÝ A STABILNÝ  
Pre použitie v interiéri aj exteriéri.

VEĽKÝ OBJEM 
NÁDRŽE  

Dávkuje viac ako  
2 000 aplikácií.

BEZKONTAKTNÉ  
POUŽITIE  

Spúšťa sa nožnou  
pumpou.

TOI® CARE
TOI® CARE zabezpečuje zvýšené hygienické požiadavky na pracovisku a vo 
verejnom priestore. Plní sa dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo 
čistiacim prostriedkom na ruky, preto sa môže použiť ako alternatíva 
umývania rúk. TOI® CARE je bezdotykový mobilný dezinfekčný stojan 
ovládaný nožnou pumpou a preto nie je nutné jeho pripojenie na zdroje 
energie. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa s ním ľahko manipuluje 
a jednoducho sa prepravuje presne tam, kde je potrebná rýchla a bezpečná 
dezinfekcia rúk.



TOI® CARE MOBILNÝ BEZDOTYKOVÝ 
DEZINFEKČNÝ STOJAN NA RUKY

TECHNICKÉ ÚDAJE*

VYBAVENIE **

LEGENDA

Rozmery:
II Dĺžka  500 mm  
II Šírka  500 mm  
II Výška  1230 mm

Stabilizačné parametre záťaže:
II  Hmotnosť záťaže bez naplnenia vodou  

alebo pieskom  12,5 kg
II  Hmotnosť záťaže s naplnenou vodou  

a s 10 litrovou náplňou  38 kg
* Technické zmeny vyhradené

II Vrchný kryt

II Spodná ťažisková nádoba

II 2 x nožná pumpa

II  Mosadzná rozprašovacia tryska s povrchovou 
úpravou z nehrdzavejúcej ocele

II  10-litrová vymeniteľná nádrž so saponátom na 
ruky alebo dezinfekčným prostriedkom na ruky

II  4 nastaviteľné nožičky so závitom 4 x M8 
(Na ochranu proti krádeži je možné použiť závit 
M8 pre ukotvenie)

II  Piktogramy ako návod na obsluhu

** Vybavenie sa môže líšiť

1  Vrchný kryt
2  Stabilizačná ťažisková nádoba
3  Tryska
4  Nožná pumpa
5  Vymeniteľná 10 litrová nádrž
6  Návod na obsluhu
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BEZKONTAKTNÁ PREVÁDZKA
Dávkovanie sa ovláda nožnou pumpou. Používanie 
TOI® CARE je bez kontaktu s používateľom. Integ-
rovaný dizajn bez zbytočných škár a oblastí na za-
chytávanie nečistôt. 

ENERGETICKY NEZÁVISLÝ
TOI® CARE nevyžaduje žiadne elektrické pripo-
jenie, nabíjanie, alebo batérie. Funguje čisto me-
chanicky, čo je efektívne z hľadiska nákladov, ale aj 
šetrné k životnému prostrediu.

PRODUKTÍVNY A ŠETRNÝ
TOI® CARE je vybavený 10 litrovou výmennou nádr-
žou pre dezinfekčný prostriedok na ruky. To umož-
ňuje viac ako 2 000 dávok a predchádzať tak ča-
tému dopĺňaniu a plytvaniu prostriedkami.

ODOLNÝ PROTI VETRU A POČASIU
TOI® CARE je navrhnutý tak, aby bol maximálne sta-
bilný. Má širokú podstavu s ťažiskom, ktoré chráni 
pred prevrátením. Povrch je z materiálu, ktorý mi-
nimalizuje poškodenie. Preto môže byť inštalovaný 
kdekoľvek v exteriéri, ale aj v interiéri. 
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