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DEZINFLEX M
 

Bezdotykový dávkovač
dezinfekcie na ruky

VHODNÝ PRE
obchody, potravinové reťazce, hotely a reštaurácie, ambulancie, 
nemocnice, pošty, výrobné priestory, kancelárie, vestibuly, bytové 
vchody, čerpacie stanice, business centrá, športoviská, školy 
a mnoho ďalších. 

10 
ďalších výhod
pre DEZINFLEX

• Nízke prevádzkové 
náklady

• Dlhodobé úspory

• 1 l náplň dezinfekcie

• 10 úrovní dávkovania

• Rýchla výmena náplne

• Dlhá životnosť 

• Pevný a extra odolný

• Certifikovaný výrobok 
TSÚ SR

• Jednoduché ovládanie 
a čistenie

• Rýchle dodanie  
a montáž

BEZDOtykOVá
DEZINFEkcIa Rúk

NOVÝ
sLOVENskÝ 
VÝROBOk

OkamžIté
ZNIčENIE BaktéRIí 

a VíRusOV  

kVaLItNá a staBILNá
NEREZOVá kONštRukcIa  

3 000
DEZINFIkOVaNí

Na jEDNO
NaPLNENIE

uRÝcHľujE
a ZjEDNODušujE



DEZINFLEX M

Bezdotykový dávkovač dezinfekcie na ruky

Vonkajšie rozmery dávkovača           š x h x v 225 x 142 x 330 mm

Vonkajšie rozmery                              š x h x v 
stojanu na stôl

214 x 250 x 180 mm
výška s dávkovačom: 429 mm

Vonkajšie rozmery                              š x h x v 
samostatného stojanu

150 (350) x 80 (350) x 131 mm
výška s dávkovačom: 1400 mm

Dávkovanie automatické, na senzor

Náplň dezinfekčného prípravku 1 l 

Úrovne nastavenia dávkovania 10 úrovní (min 0,07 ml, max. 0,7 ml)

Minimálne dávkovanie 0,07 ml = 6 000 dezinfikovaní / 1 l náplne

Optimálne dávkovanie 0,35 ml = 3 000 dezinfikovaní / 1 l náplne

Maximálne dávkovanie 0,7 ml = 1 470 dezinfikovaní / 1 l náplne

Materiál potravinársky nezávadný nerez

Hmotnosť dávkovača 5 kg (s dezinfekciou)

Hmotnosť stojanu na stôl 1,4 kg

Hmotnosť samostatného stojanu 13 kg

Max príkon 0,03 kW

Krytie IP 42

Menovité napätie 230 V

3 možnosti umiestnenia na stenu, na stôl so stojanom, na podlahu 
so samostatne stojacím stojanom

Priestor pre náplň Uzamykateľný 

kontaktné údaje výrobcu:

GASTRO-HAAL, s.r.o.
Považská 16, 940 67 Nové Zámky
gastro@gastrohaal.sk
+421 35 6 430 115
www.gastrohaal.sk

 Gastro-Haal, sro
     Instagram: gastrohaal_sk

samOstatNÝ
stOjaN

DáVkOVač
Na stENu

Váš distribútor

stOjaN 
Na stôL

•	 Náplň do dávkovača DEZINFLEX

•	 Extra účinná proti vírusom a baktériám

•	 Nevysušuje pokožku a príjemne vonia

•	 Farmaceutická kvalita v súlade s WHO

•	 Posilnená účinnosť vďaka esenciálnym olejom: 
Čajovníkový, Tymiánový, Rozmarínový, Levanduľový, 
Klinčekový, Litsea cubeba

•	 Dostupné aj bez esenciálnych olejov

•	 Výrobca: SAPOTHECA

LIkVID 
DEZINFLEX 1 l
Dezinfekčný prostriedok 
na ruky

Etanol 96%
Peroxid vodíka 3%
Glycerol
Esenciálne oleje
(možnosť vynechať zložku)
Voda


