Kolumna KDS i KDM do dezynfekcji rąk

KDM
KDS
Kolumna KDS XXXP 020329 i Kolumna rozbudowana KDM – indeks XXXP 020328
Przeznaczenie

Kolumna stacjonarna do dezynfekcji rąk. W obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie,
utrzymanie czystości i dezynfekcja rąk w miejscach publicznych są szczególnie ważne. Dostęp do
środków czystości musi być łatwy i sterylny.
• Kolumna KDS - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk,
• Kolumna KDM - umożliwia nożne dozowanie płynu do odkażania rąk, pozwala na wydawanie
rękawic jednorazowych z kartonu lub haczyka oraz umożliwia zawieszenia worka na zużyte
rękawiczki.
Możliwość pomalowania wózka farbami antybakteryjnymi – na specjalne zamówienie.
Parametry techniczne KDS

KDM

1 kolumna o wymiarach 1100 x 300 × 300 mm (wys. x szer. × gł.)
1 odkręcana podstawa 440 x 440 mm (szer.× wys.)
1 pompka płynu z dyszą rozpylającą
1 zbiornik do płynu - o pojemności 10 L oraz 1L preparatu do dezynfekcji rąk (ilość startowa)
1 dźwignia do nożnej aplikacji płynu
4 kołki rozporowe do montażu
Wykonany z blachy ocynkowanej 1-3 mm malowanej farbą poliestrową przystosowaną do
warunków zewnętrznych. Posiada elementy mechaniczne nierdzewne.
Waga bez opakowania ~20 kg
Parametry techniczne KDM

Wyposażenie jak w KDS oraz dodatkowo:
1 półka na rękawice jednorazowe w pudełkach: 2 opakowania 130 x 250 x 60 lub
1 opakowanie 130 x 250 x 80 (wys. x szer. × gł.) z otworem do pobierania
1 wieszak od wewnątrz na rękawice jednorazowe zrywane, z otworem do pobierania
1 uchwyt na worek na śmieci o pojemności ok 40L o gabarytach max 600 x 300 x295
Waga bez opakowania ~22 kg.
Pakowanie

KDS

1 paczka o wymiarach: 1150 x 460 x 460 mm
Kolumna pakowana w stanie gotowym do użytku. Istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża
za pomocą kołków rozporowych, które są w komplecie.
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Kolumna KDS do dezynfekcji rąk
dozownik rozpylający płyn
do dezynfekcji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość 1100 mm

solidna konstrukcja
do użytku w przestrzeniach publicznych
do użytku wewnątrz i na zewnątrz
prosty i elegancki design
nie ma konieczności zasilania z dodatkowych źródeł
łatwa w czyszczeniu
łatwe uzupełnianie płynu dezynfekcyjnego
zabudowany zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności 10 l
elementy mechaniczne ze stali nierdzewnej
kolumna KDM dostosowana zarówno do rękawiczek w
pudełkach jak i do rękawiczek zrywanych
• istnieje możliwość przytwierdzenia do podłoża za pomocą
kołków rozporowych, które są w komplecie
• 2 lata rękojmi

dozowanie płynu przez
przycisk nożny
zbiornik na płyn dezynfekujący
o pojemności 10 l
podstawa o wymiarach
440x440 mm

Kolumna KDM do dezynfekcji rąk
dozownik rozpylający płyn
do dezynfekcji

wysokość 1100 mm

uchwyt na jednorazowe
rękawiczki zrywane

uchwyt na jednorazowe
rękawiczki w pudełku
(2 opakowania)
dostęp do uchwytu na
worek na zużyte rękawiczki
dozowanie płynu przez
przycisk nożny

zbiornik na płyn dezynfekujący
o pojemności 10 l

podstawa o wymiarach
440x440 mm
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