WOLNOSTOJĄCE
Rodzaj dozowników może się różnić w zależności od dostępności

WAVE #18378
W pełni zabudowany, szczelnie zamknięty
zbiornik utrzymuje wodę świeżą i czystą.
Podajnik ręczników i dozownik mydła oraz
dysza natryskowa zapewniają łatwą obsługę
i znakomite efekty. Możliwość stosowania
tabletek chlorowych, dodatkowo pomaga
chronić użytkowników.

1372 mm
820 mm
1067 mm
610 mm

WYSOKOŚĆ:
WYSOKOŚĆ PODSTAWY:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

178 L
54 kg
213 kg
630

ZUŻYTEJ WODY:		
WAGA W STANIE PUSTYM:		
WAGA W STANIE PEŁNYM:		
PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

163 L

CZYSTEJ WODY:

*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

MACGYVER #23299
MacGyver to moduł z czterema umywalkami,
składający się z czterech umywalek
Slimmmate III, z wodą odprowadzaną do
beczki na ścieki o pojemności 208 l. Każda
umywalka ma zbiornik na czystą wodę o
pojemności 38 l i umożliwia 200 użyć na
jedną umywalkę.

WYSOKOŚĆ:
WASTAFELWYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1500 mm
840 mm
1200 mm
1200 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

208 L
37 kg
800

ZUŻYTEJ WODY:		
WAGA W STANIE PUSTYM:		
PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:

150 L
*Dozowniki dołączone do umywalki

AQUATWIN #23355
Nasza wolnostojąca stacja do mycia
rąk typu back-to-back z 2 umywalkami
typu Slimmate zapewnia maksymalną
przenośność, pozwalając na 200 zastosowań
bez konieczności podłączania do niej węży
wodnych z bieżącą wodą, przy jednoczesnym
zachowaniu społecznego dystansu i ścisłych
przepisów higienicznych dzięki ścianie
działowej i pompie uruchamianej stopą.

WYSOKOŚĆ:
WASTAFELWYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1500 mm
840 mm
700 mm
540 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:		
WAGA W STANIE PUSTYM:		
PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

76 L
35 kg
200

*Dozowniki dołączone do umywalki

TAG 4 #23341
Nowe usprawnione stanowisko do hygieny
rąk o wysokiej wydajności, które pasuje
do większości przenośnych toalet o
standardowych rozmiarach, co ułatwia ich
transport. Nowy mechanizm blokujący,
łatwiejsze przyłącze ssące i dostęp do
zbiornika świeżej wody oraz większe uchwyty z
czterech stron sprawiają, że Tag 4 jest łatwym
w utrzymaniu, codziennym urządzeniem.

BREEZE				
Ta wolnostojąca, dwuosobowa stacja do
mycia rąk, umożliwia dokładne mycie od
koniuszków palców aż po łokcie przy użyciu
niewymagających angażowania rąk nożnych
pompek. Bez trudu mieści się ono wewnątrz
większości kabin, co pozwala zaoszczędzać
miejsce podczas transportu.
*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

1499 mm
483 mm
673 mm

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
ZUŻYTEJ WODY:
WAGA W STANIE PUSTYM:

83 L
29.5 kg

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:

83 L

*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

BREEZE I #18233
WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1524 mm
559 mm
508 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:

WAGA W STANIE PUSTYM:

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1638 mm
485 mm
645 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

76 L

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
ZUŻYTEJ WODY:

BREEZE II #21300

CZYSTEJ WODY:

76 L

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

76 L
25.4 kg
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ZUŻYTEJ WODY:
WAGA W STANIE PUSTYM:

83 L
30 kg

UMYWALKI DO KABIN
Rodzaj dozowników może się różnić w zależności od dostępności

SLIMMATE #20621 (FOREARM #20624)
Ta kompaktowa umywalka wewnętrzna
jest wyposażona w oszczędzającą wodę
wachlarzową dyszę natryskową, a dodatkowo
posiada duży zbiornik na czystą wodę,
dzięki czemu jedno napełnienie wystarcza
na wielokrotne mycie rąk. Pompa nożna
umieszczono tak, aby umożliwić łatwą
obsługę umywalki oraz dokładne mycie przy
ograniczonej liczbie naciśnięć.

WYSOKOŚĆ:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA

WYSOKOŚĆ UMYWALKI:

CZYSTEJ WODY:		

978 mm
840 mm
SZEROKOŚĆ "FOREARM": 1118 mm
SZEROKOŚĆ:
483 mm
GŁĘBOKOŚĆ:
203 mm

WAGA W STANIE PUSTYM:		
WAGA W STANIE PEŁNYM:		
PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

38 L
6.4 kg
44 kg
200

MAXIM 3000 #22362 (FOREARM #22300)
Stylowa narożna umywalka z pompką nożną,
idealnie pasuje do wnętrza kabiny Maxim
3000. Duża misa jest wypolerowana na wysoki
połysk, co ułatwia czyszczenie i pozwala
zachować świeży wygląd nawet po wielu
użyciach.

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1118 mm
559 mm
229 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:
32.5

WAGA W STANIE PUSTYM:		
WAGA W STANIE PEŁNYM:		
PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

6.4 kg
44 kg
200

L

PRO-12 #8592-605-99
Prawdopodobnie najbardziej elastyczna
z wbudowanych stacji mycia rąk na
rynku, Pro-12 zapewnia dużo miejsca w
zbiorniku, a także możliwość umieszczenia
go w dowolnej standardowej wielkości
przenośnej toalecie PolyPortables bez
demontażu pisuaru. Dostępny również w
wersji „Slim” do zainstalowania w prawie
każdej innej przenośnej toalecie.

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ "SLIM":
GŁĘBOKOŚĆ:

1118 mm
483 mm
356 mm
267 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:		
WAGA W STANIE PUSTYM:		

45.4 L
7.7 kg

* Na zdjęciu z opcjonalnym „promount board”

PRO-22 #8263-620-C
Ta wytrzymała stacja do mycia rąk wymaga
demontażu przenośnego pisuaru w
toalecie, ale zapewnia użytkownikowi 83,3 l
świeżej wody. W sytuacjach wymagających
systemu płukania świeżą wodą Pro-22 służy
jako jednostka z wyboru zarówno do mycia
rąk, jak i jako zbiornik świeżej wody do
zbiornika na wodę do spłukaiwania.

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

934 mm
432 mm
343 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:		
WAGA W STANIE PUSTYM:		

83.3 L
11.4 kg

* Na zdjęciu z opcjonalnym „promount board”

AGWASH #40082
Stojące stanowisko AgWash™ do mycia
rąk można montować na zewnątrz
wszystkich przenośnych toalet, zgodnie z
wymaganiami dobrych praktyk rolniczych
(ang. Good Agricultural Practices, GAP) w
warunkach polowych.

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1689 mm
406 mm
286 mm
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POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
CZYSTEJ WODY:		
WAGA W STANIE PUSTYM:		
PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

64.3 L
8.4 kg
330

STACJE DO DEZYNFEKCJI RĄK
Rodzaj dozowników może się różnić w zależności od dostępności

HANDISTAND II #23252
Handistand II to prosta, wygodna stacja
odkażająca do rąk na każdą okazję.
Kształt piramidy ułatwia manewrowanie
i układanie w stosy podczas transportu
lub przechowywania. Dzięki pojemności
czterech
dozowników,
Handistand
II może być tak wszechstronny, jak
potrzebujesz.

WYSOKOŚĆ:		
1194

mm

WAGA (BEZ DOZOWNIKÓW):

10 kg

PODSTAWOWA SZEROKOŚĆ + GŁĘBOKOŚĆ:
		

762 mm

TOP SZEROKOŚĆ + GŁĘBOKOŚĆ:

		
210 mm
*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

HANDISTAND I #20847
HandiStand jest wykonany z nietłukącego
się formowanego polietylenu, który jest w
stanie wytrzymać siłę wandali i przyrody,
dzięki czemu można go wypożyczać
rok po roku. Jeśli szybsze zyski i
długoterminowe korzyści są tym, czego
się oczekuje od stanowiska higieny rąk,
Handistand dostarczy.

WYSOKOŚĆ:
SZEROKOŚĆ:
GŁĘBOKOŚĆ:

1524 mm
508 mm
508 mm

WAGA (BEZ DOZOWNIKÓW):

*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

www.satelliteindustries.pl • info@satelliteindustries.com • +32/2 542 56 56

7.25 kg

DOZOWNIKI I WKŁADY
Rodzaj dozowników może się różnić w zależności od dostępności

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

#8150-605

WKŁADY

DOZOWNIK

Wkłady uzupełniające Hand
Sanitizer 6 x 1L #21087
Dozowniki
#20892

Uzupełnij naboje Mydło
6 x 1L #21086

DOZOWNIK

ZAPAS

Dozownik mydła / odkażacza
do rąk
#34037

Mydło 10L
#34030

PŁYN DO DEZYNFECKJI RĄK
#34044
#34046
#34043
#34045

Żel do dezynfekcji rąk, 65% alkohol, 5L
Płyn do dezynfekcji rąk, 80% alkohol, 5L
Żel do dezynfekcji rąk, 65% alkohol, 20L
Płyn do dezynfekcji rąk, 80% alkohol, 20L
Żel do dezynfekcji rąk, 65% alkohol, 200L
#34076 Płyn do dezynfekcji rąk, 80% alkohol, 200L
Żel do dezynfekcji rąk, 65% alkohol, 1000L
Płyn do dezynfekcji rąk, 80% alkohol, 1000L

#31433 pojemnik 20L z zakrętką
#30405 1 l butelkę z rozpylaczem
#17754 opryskiwacz do butelek
z rozpylaczem 1 l

PŁYN DO MYCIA KABIN
Do użytku w miejscu pracy lub
na podwórku. Czyści ściany
wewnętrzne i zewnętrzne. Utrzymuj
toalety w nowej odsłonie.

1L
3.8L
23L

www.satelliteindustries.pl • info@satelliteindustries.com • +32/2 542 56 56

