
Sanitačný stojan

SANITEK



Sanitačný stojan - SANITEK

Vynikajúce riešenie pre ochranu ľudí a prostredia. 
SANITEK je ľahký, ľahko sa inštaluje 

a má všestranné využitie.

Sanitačný stojan 
je univerzálny a je možné 
ho osadiť komponentami 

na želanie zákazníka. 

SANITEK

// 854000

SANITEK malý, 
s držiakom na dezinfekčný 

prostriedok na ruky

SANITEK veľký, s držiakom 
na jednorázové ochranné 

rukavice, dezinfekčný 
prostriedok na ruky a kôš

SANITEK veľký, s držiakom 
pre dávkovač 

na dezinfekčný prostriedok 
s odkvapávacou miskou

// 854010 // 854020

SANITEK veľký, s držiakom 
na dezinfekčný prostriedok 
na ruky a hasiaci prístroj

// 854030

* krabica na rukavice, hasiaci prístroj, dávkovač a dezinfekčný prostriedok nie sú súčasťou stojana



// 854000

SANITEK - 854000

854000

1.
Priehľadný plexi držiak 
pre informačnú tabuľu 
formátu A5

3.
Čierna hliníková 
trubka, lakovaná

4.
Čierny oceľový 
podstavec, lakovaný

2.
Čierny oceľový lakovaný 
držiak na dezinfekčný 
prostriedok s odnímateľnou 
spodnou časťou
(D110 x V 80 x Š 110 mm)
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SANITEK - 854000

854000



// 854010

SANITEK - 854010

854010

1.
Priehľadný plexi 
držiak pre 
informačnú 
tabuľu formátu 
A4

3.
Čierny oceľový lakovaný 
držiak na dezinfekčný 
prostriedok s odnímateľnou 
spodnou časťou 
(D 110 x V 80 x Š 110 mm)

4.
Čierna hliníková 
trubka, lakovaná

6.
Čierny 
oceľový 
podstavec, 
lakovaný

5.
Čierny oceľový 
kôš, lakovaný

2.
Čierny oceľový lakovaný 
držiak na jednorázové 
ochranné rukavice, vhodný 
na 100ks balenie 
(D 125 x V 200 x Š 70 mm)
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SANITEK - 854010

854010



// 854020

SANITEK - 854020

854020

1.
Priehľadný plexi 
držiak pre 
informačnú 
tabuľu formátu 
A4

3.
Čierna oceľová 
lakovaná odkvapávacia 
miska

* dávkovač na dezinfekčný prostriedok nie je súčasťou stojana

4.
Čierny oceľový 
podstavec, 
lakovaný

2.
Hliníková doska 
pre upevnenie dávkovača 
na dezinfekčný 
prostriedok 
(D 165 x V 300 mm)
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SANITEK - 854020

854020



// 854030

SANITEK - 854030

854030
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1.
Priehľadný 
plexi držiak 
pre informačnú 
tabuľu formátu 
A4

3.
Držiak, uchytenie 
pre hasiaci prístroj

4.
Čierny oceľový 
podstavec, 
lakovaný

2.
Čierny oceľový lakovaný 
držiak na dezinfekčný 
prostriedok 
s odnímateľnou spodnou 
časťou 
(D 110 x V 80 x Š 110 mm)



854030

SANITEK - 854030



Dodanie a montáž:

Vyvŕtajte otvory na hliníkovej 
doske podľa otvorov na vašom 

dávkovači

 Montáž príslušenstva

 Montáž podstavca  Montáž plexi držiaka

Dodanie
Výrobok sa dodáva v demonte.

Každý komponent je dodávaný v krabici po 6 kusoch (minimálna objednávka).

Montáž dávkovača

Dodanie a montáž




