META SaniPoint
Locația dvs. practică și centrală pentru produsele de igienă

■ Pentru depozitarea articolelor sanitare și de
igienă, precum dezinfectanți, măști pentru gură
și nas, lavete de curățare, truse de prim ajutor
pentru administrație, producție, instituții publice
etc.
■ Raft robust cu montaj fără șuruburi, cu cadru
cu clichet prefabricat
■ Montare rapidă prin îmbinare fără unelte
■ Rafturi cu înălțime reglabilă de 25 mm pentru
adaptare variabilă
■ Dimensiuni:
Înălțime totală:
1.500 mm
Înălțime de depozitare: până la 1.050 mm
Lungime:
750 mm
Adâncime:
300 mm
■ Suprafață: acoperită cu pulbere RAL7035 gri
deschis
■ Obiectul livrării:
– Raft cu montaj fără șuruburi, cu panou
lateral/posterior închis
– Panou posterior în zona superioară cu perete
flexibil cu orificii de tip Euro pentru toate
suporturile obișnuite de dozatoare
– 3 rafturi, sarcină pe raft 80 kg, reglaj flexibil
■ Accesorii opționale:
– Dozator pentru dezinfectant din aluminiu
pentru dezinfectanți disponibili în comerț (1
litru)
– Separatoare glisante, (Î x A) 170 x 290 mm,
acoperite cu pulbere RAL 7035 gri deschis
– buzunar magnetic DIN A4
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CLIP SET SaniPoint RAL 7035 gri deschis
Adâncime

Nr.

Sarcină pe raft

Sarcină câmp

Unitate completă raft

mm

mm

mm

baze

kg

kg

Art.- Nr. 402 6212 …

1500

750

300

80

500

Lungime

3

… 395426

Accesorii opționale META CLIP SET SaniPoint
Nr.

Art.- Nr. 402 6212 …

2

Dozator din aluminiu pentru dezinfectant, capacitate 1 litru

1

… 396256

–

Dezinfectant (sticlă de 1 litru) - nu este ilustrat

1

… 395501

3

Separator glisabil (1 bucată)

1

… 202250

4

Buzunar magnetic DIN A4, roșu

1

… 395495

Descriere
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Livrare: franco depozit
Servicii de instalare la cerere
Servicii de transport la cerere

1

Timp de livrare: 3-4 săptămâni

META MULTIPAL
Stație de dezinfectare
Soluția practică și convenabilă pentru dezinfectarea mâinilor

Stand de dezinfectare de înaltă calitate, bazat pe SISTEMUL
META MULTIPAL - Fabricat de META
Pentru instalare în zonele de intrare și de așteptare
Pentru camere cu frecvență mare a vizitatorilor și alte locuri
unde se întâlnesc oamenii
Soluție mobilă pentru dezinfectarea mâinilor. Adecvat în special
atunci când fixarea pe perete a dozatorului nu este posibilă,
dorită sau este necesar doar temporar.

Este alcătuită din:
■ Stand de dezinfectare
robust, design fără înclinare, galvanizat, cu acoperire suplimentară cu pulbere de
plastic RAL 7035 gri deschis
Dimensiuni (Î x l x A): 1400 x 120 x 75 mm
Placă de podea 400 x 400 mm, pe 4 x picioare
Orificii pentru dozator, dimensiunea manetei la înălțimi de 1250 mm
■ incl. accesorii de montare și instrucțiuni de instalare
■ Set de role disponibil ca accesoriu
Autoasamblare!
Standul este format din 2 părți pentru un montaj facil pe podea.
Ambalaj :Greutate aprox. 15 kg
Notă : Standul este adecvat pentru montarea dozatoarelor pentru dezinfectanți
obișnuite.
Este important să verificați dimensiunile dozatorului în prealabil.
Conexiune cu șurub: 40/170 (200) mm
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Stație de dezinfectare META MULTIPAL RAL 7035 gri deschis
Denumire

Nr.

Art.-Nr. 402 6212 …

1

Stație de dezinfectare META MULTIPAL

1

… 396263

–

Set de 4 role - 4 role cu frână

1

2

Dozator din aluminiu pentru dezinfectant, capacitate dezinfectant de 1 litru

1

… 396447
… 396256

–

(sticlă de 1 litru) – nu este ilustrat

1

… 395501

1

META Sisteme de rafturi SRL
Traian Vuia 206 · 400397 Cluj-Napoca
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Livrare: franco depozit
Servicii de instalare la cerere
Servicii de transport la cerere

Timp de livrare: 3-4 săptămâni

Stație de dezinfectare META
Soluția mobilă pentru dezinfectarea mâinilor

Stand de dezinfectare de înaltă calitate - Fabricat de META
Pentru instalare în zonele de intrare și de așteptare
Pentru camere cu frecvență mare a vizitatorilor și alte locuri unde se întâlnesc oamenii
Soluție mobilă pentru dezinfectarea mâinilor. Adecvat în special atunci când fixarea pe perete a
dozatorului nu este posibilă, dorită sau este necesar doar temporar.

Stație de dezinfectare completă META
Este alcătuită din:
■ Stand de dezinfectare
design robust, model fără înclinare, din oțel
inoxidabil
Dimensiuni (Î x l x A): 1460 x 130 x 50–100 mm
Placă de podea 400 x 400 mm, pe 4x picioare
reglabile, înălțime reglabilă
Orificii pentru dozator, dimensiunea manetei la 2
înălțimi: pentru copii 1050 mm sau pentru adulți
1250 mm
■ incl. dozator pentru dezinfectant
cu tavă de picurare.
volum reglabil de dozare: 0,6 ml, 1,5 ml, 3 ml
acționare cu cot sau antebraț
■ incl. dezinfectant
(500 ml) Sticlă de dezinfectant pentru mâini
(plină), sticla este reîncărcabilă
■ incl. accesorii și instrucțiuni de montare

Autoasamblare!
Suportul este format din 2 părți pentru
înșurubare cu ușurință pe placa de podea;
Dozatorul și dezinfectanții sunt furnizați
separat pentru a prinde dozatorul de
orificiile existente.
Ambalaj: Greutate aprox. 15 kg

+

+

■ Set de role disponibil ca accesoriu

Stație de dezinfectare Solo META (fără dozator)
Este alcătuită din:

Autoasamblare!
Suportul este format din 2 părți
pentru înșurubare cu ușurință
pe placa de podea.

■ Stand de dezinfectare
design robust, model fără înclinare, oțel inoxidabil
Dimensiuni (Î x l x A): 1460 x 130 x 50–100 mm
Placă de podea 400 x 400 mm, pe 4 x picioare reglabile,
orificii reglabile pe înălțime pentru dozator, dimensiunea
manetei la 2 înălțimi:
Pentru copii 1050 mm sau pentru adulți 1250 mm

Ambalaj: Greutate aprox. 14 kg
Notă : Standul este adecvat
pentru montarea dozatoarelor
pentru dezinfectanți obișnuite.
Este important să verificați
dimensiunile dozatorului în
prealabil.

■ incl. accesorii de montare și instrucțiuni de instalare
■ Set de role disponibil ca accesoriu

Stație de dezinfectare META
Art.-Nr. 402 6212 …

Denumire

Suprafaţă

Stație de dezinfectare completă META

Oțel inoxidabil

1

… 396478

Stație de dezinfectare Solo META

Oțel inoxidabil

1

… 396409

1

… 396447

Set de 4 role - 4 role cu frână
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Nr.

Livrare: franco depozit
Servicii de instalare la cerere
Servicii de transport la cerere

Timp de livrare: 3-4 săptămâni

