
Produs în Moldova 

- Dispenser automat pentru dezinfectarea mâinilor fără contact 


- Covorașe pentru dezinfectarea încălțămintei
 

- Tunnel pentru dezinfectare ( Long )  

PRODUSE 



Produs în Moldova 

- Pompă electrică

- Instalație de pulverizare cu 1 
atomizoare

- Senzor de prezență cu timp 
reglabil de la 1 secunde în sus



Sistem:



- Recipient pentru soluție 
dezinfectantă de 10 L.

Recipient pentru consumabil:

- Cablu de alimentare 12V
Electrica:

- Material rezistent outdoor





Structura:

Este ideal pentru utilizare în spitale, 
farmacii, parcuri de distracție pentru 
copii supermarketuri, organizații 
guvernamentale, oficii poștale, bănci, 
autobuze, gări, stații PECO. 

SPECIFICAȚII:

- Lățime: 37 cm

- Inălțime: 120cm

- Adâncime: 29 cm




Dimensiune totala: 

* transportul nu este inclus în preț

0790104047 800 MDL 078502445

CONTACTEPREȚ

DISPENSER AUTOMAT

DEZINFECȚIA MÂINILORPENTRU 



Covoraș dezinfectant cu husă pentru soluția dezinfectantă.  
Fără scurgeri, ușor de intreținut. Foarte rezistent.



Portabil: se instalează imediat. Se folosește oriunde este necesară 
o dezinfecție a încălțămintei, la intrarea în încăperi din: industria 
alimentară, instituții de stat, instituții școlare și preșcolare, clinici, 
cabinete medicale, blocuri locative, saloane, etc.



Dimensiuni: 60 x 60 x 3 cm, capacitatea dezinfectantă 1,5 L.



Soluția dezinfectantă se toarnă încet până la absorbția 
completă. Soluția se schimbă ori de câte ori este nevoie. 
La schimbarea acesteia, covorașul poate fi spălat cu apă, 
îndepărtând husa, după care se clătește abundent și se 
stoarce materialul până când apa de clătire este limpede.

Caracteristici :

Cum folosim? 

Contact : PREȚ:079010404 630 MDL/   078502445



Produs în Moldova 

- Pompă electrică

- Instalație de pulverizare cu 8 
atomizoare

- Senzor de prezență cu timp 
reglabil de la 5 secunde în sus



Sistem:



- Recipient pentru soluție 
dezinfectantă de 500 l

Recipient pentru consumabil:

- Cablu de alimentare 220V
Electrica:



- Lățime: 100 cm

- Inălțime: 200 cm

Dimensiune intrare:

- Realizat din structura metalică 
cu talpa de prindere

- Pereți din banere personalizat, 
material rezistent outdoor





Structura:

Tunelul pentru dezinfectare este o soluție rapidă pentru suplimentarea 
măsurilor de oprire a răspândiriivirusului în comunitate. Poziționat la 
intrările în diferite incinte, atât outdoor, cât și indoor, acesta estefolosit 
pentru reducerea viusurilor și a bacteriilor de pe intreaga îmbrăcăminte, 
încălțăminte și corpuloamenilor care trec prin el, dar și ale suprafețelor și a 
diferitor echipamente  

Realizat din structură metalică și placat cu material rezistent oudoor, tunelul 
este echipat cu o pompă cealimentează instalația de pulverizare. 
Funcționează cu dezinfectant, având un recipient de 500 l ce poatefi 
alimentat cu ușurință.

Tunelul are dimensiune totală de 220 cm lățime, 220 cm înălțime 
și 250 cm adâncime. Acesta poate fi realizat

și în dimensiuni mai mari, cu mai mule module de trecere. 


Structura poate fi personalizată integral cu grafica dorită de 
beneficiar. Având în vedere producerea

integral autohtonă a produsului, putem garanta termene de 
livrare rapidă (câteva zile de la primirea

comenzii).

SPECIFICAȚII:

- Lățime: 200 cm

- Inălțime: 200cm

- Adâncime: 240 cm




Dimensiune totala: 

- Lățime: 50 cm

- Inălțime: 60 cm

- Adâncime: 100 cm

Dimensiune sistem:

TUNEL PENTRU 

DEZINFECTAREDEZINFECTARE

Long

079010404 078502445

* transportul nu este inclus în preț

07901040467 200 MDL 078502445

CONTACTEPREȚ


