STACJA DO DEZYNFEKCJI RĄK SANIT 20.047

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
wymiary:

waga:
materiały:

- wysokość: 150 cm
- szerokość: 28 cm
- głębokość: 25 cm
35 kg

- stal nierdzewna lub stal węglowa
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Stacje dezynfekcji rąk to coraz częściej spotykany element małej
architektury umożliwiający bezdotykową dezynfekcję rąk. Są
świetnym rozwiązaniem dla utrzymania higieny w miejscach
publicznych takich jak: przestrzenie miejskie, szpital, przychodnia,
dworzec, centrum handlowe oraz sklep. Stacja dezynfekcyjna to
idealne rozwiązanie dla utrzymania higieny rąk w miejscach
publicznych.
Konstrukcja całości stacji wykonana jest z blachy stalowej o
grubości 2 mm. Produkt wykonywany jest w stali węglowej (s235jr),
ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL z dozownikiem
w stali nierdzewnej lub w całości ze stali nierdzewnej (1.4301)
szlifowanej. Stacja wyposażona jest w kosz ze stali ocynkowanej o
pojemności 12,5 L.
Stacja wyposażona jest w:
- bezdotykowy dozownik na płyn do dezynfekcji
- otwór na rękawiczki foliowe lub chusteczki/ rękawiczki nitrylowe
pakowane w pudełka - do wyboru
- kosz na zużyte rękawiczki/chusteczki Uzupełnianie płynu w
dozowniku, wymiana chusteczek i rękawiczek oraz opróżnianie kosza
jest bardzo proste.
1 litr płynu wystarczy na ok. 3300 dawek płynu do dezynfekcji (jedna
dawka to ok. 0,3 ml). Stacja wyposażona jest w 6 baterii AA. Baterie
wytrzymają przy częstym używaniu ok 2 tygodnie.
W tylnej części stacja została wyposażona w drzwiczki zamykane na
kluczyk umożliwiające łatwy dostęp do poszczególnych elementów.
Dodatkowo w górnej części stacja posiada odchylaną klapkę w celu
łatwego uzupełniania płynu. Stacja jest montowana na stałe do
podłoża za pomocą kołków rozporowych i śrub.
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Projekt i zawartość rysunku stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław
Zarotyński. Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega
sobie prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

STACJA DO DEZYNFEKCJI RĄK SANIT 20.047

WIDOK Z FRONTU

WIDOK Z BOKU

Warianty stali:
ocynkowana i malowana proszkowo
wg palety RAL
- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana
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Poziom terenu

Fundamenty

RZUT IZOMETRYCZNY (SKALA 1:25)

250

WIDOK Z GÓRY
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ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH (SKALA 1:10)

Projekt i zawartość rysunku stanowi własność
intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński. Autor
projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.2006 Nr 90 poz. 631
z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie. All
rights reserved.
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Stacja
dezynfekcji rąk
Sanit 20.047

ul.Lindego 7a,
30-148 Kraków
Numer:
Arkusz:

220520-v7
A4

Skala:

1:25

Waga:

35 kg

