STEEL OF DENMARK

KONTAKTNÍ ÚDAJE A
POPIS

Když přemýšlíme, jak zdolávat jednotlivé výzvy, koncipujeme naše řešení tak,
HYGIENICKÁ STANICE

MOBIL MINI

MOBIL

FAST MINI

FAST

Zapojení vody a odpadu

aby byla výjimečná a účelová zároveň - své produkty vyvíjíme na míru z
nerezové oceli pro praktické účely každodenního užití – nazvali jsme je ”chytrá

Zapojení do sítě

designová řešení”.

-

Snižuje riziko šíření a přenášení chorob

-

Snadné čištění

-

Bezdotyková obsluha

-

Snadné řešení, které je možné připravit během několika minut

-

Nechá se použití ve všech místech s připojením do elektrické sítě nebo s vodou

-

Dodává se buď jako mobilní jednotka nebo stanice

-

Na požádání je možné dodání ve zvláštních rozměrech

Prostor pro dezinfekční
prostředek na ruce
Prostor pro mýdlo

Sestavili jsme čtyři typy hygienických stanic, které snadno a rychle pomáhají

Prostor pro papír

dodržovat správnou hygienu rukou, díky čemuž se snižuje šíření nákazy COVID-19.

Možnost vyrobení i ve zvláštních
rozměrech
Stacionární

Všechny čtyři modely splňují doporučení pro správnou hygienu a zdraví, je
snadné je namontovat i čistit. Na požádání je možné tyto modely obdržet ve

Na kolečkách

zvláštních rozměrech.
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Na našich stránkách – profil-nabytek.cz (mobilhaandvask.dk) - se můžete
dozvědět více informací a shlédnout video prezentace týkající se našich třech
modelů - Fast, Fast Mini a Mobil.
V případě dalších dotazů a přání nám můžete zavolat nebo nám napsat,
abychom mohli společně najít to nejlepší řešení pro Vás.

Mobil, Mobil Mini, Fast Mini, Fast

MOBILHAANDVASK.DK

HYGIENICKÁ STANICE
MOBIL

HYGIENICKÁ STANICE
MOBIL MINI

HYGIENICKÁ STANICE
FAST

HYGIENICKÁ STANICE
FAST MINI

Mobilní hygienická stanice nevyžadující ruční kontakt, do které je možné

Naše malé mobilní bezkontaktní hygienické stanice s prostorem pro mýdlo a

Stacionární bezkontaktní hygienická stanice s prostorem pro mýdlo,

Naše malé stacionární bezkontaktní hygienické stanice s prostorem pro

umístit mýdlo, dezinfekční prostředek na ruce i papír. Toto řešení je možné

papír. Řešení snadné pro instalaci na všech místech, kde není přívod vody a

dezinfekční prostředek na ruce a papír. Ideální řešení, pokud máte

mýdlo a papír. Správná volba, pokud si přejete mít malou a jednoduchou

využívat bez připojení vody, a proto je instalace snadná na všech místech,

odpadu. Nádoby na vody se schovají za kryt.

možnost připojit přívod vody a odpadu a přejete si poskytnout

hygienickou stanici a máte možnost připojit vodu a odpad.

kde není přívod vody a odpadu.

kompletní řešení pro hygienu rukou.
Toto jsou jediné kroky, které musíte podniknout:

Toto jsou jediné kroky, které musíte podniknout:
-

Naplňte vodou obsažené nádoby

-

Zapojte do sítě

-

Přimontujte dávkovače mýdla,
dezinfekčního prostředku na ruce
a papíru

Toto jsou jediné kroky, které musíte podniknout:
Toto jsou jediné kroky, které musíte podniknout:

-

Naplňte vodou obsažené nádoby

-

Zapojte do sítě

-

Zapojte přívod vody a odpadu (např. hadici)

-

Přimontujte dávkovače mýdla a papíru

-

Přimontujte dávkovače mýdla,
dezinfekčního prostředku na ruce
a papíru

-

Zapojte přívod vody a odpadu (např. hadici)

-

Přimontujte dávkovače mýdla a papíru

