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Skorzystaj z naszej wiedzy

Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny. Skupiamy się na dostarczaniu 

kompleksowych rozwiązań: systemów czyszczenia nastawionych na klienta. Profesjonalnie  

zintegrowanych i dostosowanych do Twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów  

i dzielenie się wiedzą, nasza szeroka gama produktów pozwala nam podnieść jakość  

Twojej pracy. Skorzystaj z naszej wiedzy i skontaktuj się z naszymi specjalistami.

produkcja sprzedaż serwis rozwiązania kompleksoweopracowanie



Temperatura Czas Chemia Siła mechaniczna

Higiena produkcji 
najwyższa jakość, funkcjonalność i higieniczny design

Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny. Skupiamy się na 

dostarczaniu kompleksowych rozwiązań: systemów czyszczenia  

nastawionych na klienta. Profesjonalnie zintegrowanych i dostosowanych 

do Twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów i dzielenie się wiedzą, 

nasza szeroka gama produktów pozwala nam podnieść jakość Twojej pracy.

Higiena produkcji

Efektywnej higieny pracowników nie można lekceważyć, zwłaszcza w 

środowiskach produkcyjnych, w których ryzyko zanieczyszczenia stanowi  

wielkie niebezpieczeństwo. Elpress odgrywa bardzo ważną rolę  w ograniczaniu 

tych zagrożeń. Czy jest to umywalka, myjka fartuchów lub zabudowana śluza 

higieniczna, zakres oferowanych przez nas urządzeń pozwala nam przedstawić 

rozwiązanie w każdym zakresie. Produkowane przez nas wyposażenie  

charakteryzuje wysoka jakość, funkcjonalność i higieniczny design.

Serwis

Profesjonalny serwis jest kluczowym czynnikiem. Kiedy zdecydują się Państwo 

na zakup naszych produktów nasi sprzedawcy zapewnią profesjonalne  

doradztwo. Umożliwi to odpowiedni wybór systemów i podjęcie właściwej decyzji.

Firma Elpress stawia na wieloletnią współpracę z klientem. Nasz serwis zapewnia 

natychmiastowe wsparcie przy konserwacji urządzeń i ich naprawie.

Pozwala to na czerpanie korzyści z poniesionych inwestycji na wiele lat.

Kompletny pakiet rozwiązań z silnym naciskiem na Państwa jako naszych 

klientów. Elpress jest ambitną organizacją i możemy słusznie powiedzieć, że 

naszą pasją jest higiena! 

 

Rozwój wyznaczony podstawowymi wartościami

Cztery podstawowe wartości, na których opieramy swoje działania:
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„być najchętniej wybieraną firmą rozwiązań higienicznych, dzięki rozwojowi 

wiodących możliwości i wzbogacania Państwa biznesu podczas dzielenia się 

naszą wiedzą i pasją do higieny”
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Warunki

Zakazane jest kopiowanie, publikowanie lub podawanie do publicznej wiadomości treści za-

wartych w niniejszym dokumencie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Elpress Cleaning 

Systems. Kolory oraz drobne szczegóły gotowego produktu mogą nieznacznie odbiegać od 

zawartych w przedstawionej wizualizacji.

W celu uzyskania najnowszych informacji odwiedź naszą stronę internetową:  

www.elpress.com



Kategorie produktów
Higiena przemysłowa dostępna w jednym miejscu

Higiena produkcji
Maksymalna kontrola ryzyka infekcji. Najwyższa 
jakość, funkcjonalność i higieniczny design.

Centralne systemy mycia 
Centralne systemy mycia Elpress wyznaczają 
standardy w dziedzinie czyszczenia obszarów 
pracy i produkcji od 1988 roku.

Systemy mycia przemysłowego 
Wydajne, ekonomicznei niezawodne mycie 
opakowań transportowych, takich jak skrzynie, 
palety i big boxy.

Podzespoły
Wszystkie urządzenia preferencyjne, które sto-
suje się w procesie mycia. Można zamówić przez 
umowy serwisowe lub na żądanie. Utrzymujemy 
szybkie terminy dostaw.

Drenaż
Drenaż i kanały Elpress  są doskonałej  
i sprawdzonej jakości.
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Spis treści
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Bramka higieniczna z kontrolą dostępu i dozowaniem chemii na dłonie HDT    10
Bramka higieniczna z kontrolą dostępu i dozowaniem chemii na dłonie HDT - WM   12
Myjka przechodnia podeszw DZW         14
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Umywalki EWG-2 do EWG-6         48
Podwójne umywalki EWG-2D do EWG-6D        50 
Umywalki ze zintegrowaną suszarką do rąk EWG-1S-TAP do EWG-6S-TAP    52

Akcesoria higieniczne
Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowe        54
Suszarka do rąk Dyson Airblade™         57 

Suszarki i wieszaki na obuwie robocze
Suszarki i wieszaki na obuwie robocze        58

Myjka fartuchów
Myjka z rozkładaniem i wieszakiem na fartuchy       59
 
Ławki, szafki na ubrania, odzież roboczą i garderoby
Szafki na ubrania  i odzież roboczą         60
Wielokomorowe szafki na ubrania  i odzież roboczą       61
Szafki uniwersalne          62 
Ławki i garderoby           63

Czyszczenie noży i rękawic masarskich 
Sterylizacja noży, kosze na noże i wstępne mycie rękawic masarskich      64
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Higiena produkcji
najwyższa jakość, funkcjonalność i higieniczny design

Efektywnej higieny pracowników nie można lekceważyć, zwłaszcza w 

środowiskach produkcyjnych, w których ryzyko zanieczyszczenia stanowi  

wielkie niebezpieczeństwo. Elpress odgrywa bardzo ważną rolę  w ograniczaniu 

tych zagrożeń. Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w najszerszym tego słowa 

znaczeniu, oferujemy kilka możliwości: od basenów poprzez śluzy higieniczne, 

wieszaki i suszarki do butów czy umywalki. Nasze produkty i instalacje są  

wykorzystywane w przemyśle spożywczym, wszystkie urządzenia produkowane 

są w naszej fabryce.
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Aby w pełni korzystać z naszych produktów, dajemy 
możliwość regulacji wielu ustawień. Jakość dzięki 
elastyczności.

Nasze umywalki uruchamiane czujnikami dostarczane są 
z systemem przeciw bakteriom legionella (automatyczne 
spłukiwanie przy ustalonych porach). Spłukiwanie można 
regulować od 24 do 78 godzin po ostatnim użyciu.

Wiele z naszych produktów do higieny pracy jest certyfikowanych 
przez HACCP International. Oznacza to, że nasze produkty mogą 
być doskonale wykorzystywane w środowisku obsługi żywności, 
gdzie kontrola bezpieczeństwa jest najważniejsza.

Udzielamy 4-letniej gwarancji na nasze szczotki jako standard. 
Szczotki mają także certyfikaty HACCP i IFS, dzięki czemu są 
bezpieczne w środowisku pracy z żywnością.
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Przykłady pomieszczeń higienicznych

Śluza higieniczna str. 16

Suszarka do butów str. 58

Szafka na odzież str. 60

Ławka str. 63

Bramka dozowania chemii str. 10
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Dozowniki czepków, rękawic jendorazowych  str. 56

Umywalka str. 52



Bramka higieniczna z kontrolą dostępu  
i dozowaniem chemii na dłonie HDT

HDT to automatyczny moduł dozowania środków do  

dezynfekcji rąk. Zapewnia utrzymanie higieny przy  

wchodzeniu do obszarów produkcyjnych. Po umieszczeniu  

rąk w  śluzach  czujniki aktywują rozpylanie środka 

dezynfekującego lub mydła. Następnie kołowrót jest  

zwalniany i umożliwia przejście.

Opcje i/lub akcesoria
Możliwość domówienia barierek kontrolnych do bramki.
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Wersje:
HDT-R/L*
Numer artykułu (R): 83201050
Numer artykułu (L): 83201060

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Zalety
• Regulowany czas zwolnienia 

kołowrotu
• Wskaźnik poziomu detergentów
• Dozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Możliwość zablokowania lub 

zwolnienia kołowrotu przy wyjściu 
przez bramkę

• Higiegniczna kontrukcja i 
wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

HDT-L

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Bramka higieniczna z kontrolą dostępu  
i dozowaniem chemii na dłonie HDT

Studium przypadku
i informacje techniczne

11

Typ HDT-R/L
Szerokość / mm 1455
Głębokość / mm 791
Wysokość / mm 1207 (od podłogi)
Napięcie / V 230 
Ilość faz 1
Częstotliwość / Hz 50
Moc / kW 0.1
Drenaż DN10
Waga / kg 65
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5

HDT-L w praktyce.



Bramka higieniczna z kontrolą dostępu  
i dozowaniem chemii na dłonie HDT-WM

HDT-WM to automatyczny moduł dozowania środków 

do dezynfekcji rąk. Zapewnia utrzymanie higieny przy  

wchodzeniu do obszarów produkcyjnych. Po  

umieszczeniu rąk w  śluzach  czujniki aktywują rozpylanie 

środka dezynfekującego lub mydła. Następnie kołowrót jest  

zwalniany i umożliwia przejście.

Opcje i/lub akcesoria

Bramka HDT-WM może być opcjonalnie umieszczona na solidnej ramie 

na podłodze. Możliwość domówienia barierek kontrolnych do bramki.
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Zalety
• Wskaźnik poziomu detergentów
• Dozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
• Prosta regulacja ilości  

dozowanej chemii

Wersje:
HDT-WM-R/ L*
Numer artykułu (R): 83201000
Numer artykułu (L): 83201010

HD-WM
Dezynfekcja rąk /  
dozowanie mydła  
bez kołowrotu

T-WM-R/L*
Bramka z kołowrotem 
bez dozowania chemii 

Rama do montażu na podłodze  
do HDT-WM, HD-WM i T-WM
Numer artykułu: 83201070

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

HDT-WM-R



Bramka higieniczna z kontrolą dostępu  
i dozowaniem chemii na dłonie HDT-WM

Inne modele 
i informacje techniczne

Bramka HD-WM (lewostronna) i T-WM-R umieszczona na opcjonalnej ramie montażowej (prawostronna).
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Typ HDT-WM-R/L HD-WM T-WM-R/L
Szerokość / mm 890 721 890
Głębokość / mm 817 339 339
Wysokość / mm 1229 767 1229
Napięcie / V 230 230 230
Ilość faz 1 1 1
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 0.1 0.1 0.1
Drenaż DN10 DN10 DN10
Waga / kg 50 35 45
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 -
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 - 0 - 4.5



Myjka przechodnia podeszw  
DZW

Dzięki niskiemu progowi DZW jest ergonomiczna w użyciu. 

Szczotki są automatycznie nawilżane i aktywowane za 

pomocą czujników. Gwarantuje to, że zużycie energii  

pozostaje na niskim poziomie. Przestrzeń dookoła myjki 

pozostaje sucha dzięki ochronie przed rozpryskiwaniem  

wody ze szczotek.

Opcje i/lub akcesoria

Myjka DZW jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze 

oraz z barierkami po obu stronach maszyny, może być podłączona do 

centralnego systemu dozowania chemii.
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*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Wersje:
DZW-1000-R/L* 
Numer artykułu (R): 83202200 
Numer artykułu (L): 83202220

DZW-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83202240
Numer artykułu (L): 83202260

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Sensoryczna kontrola dozowania 

chemii
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Ochrona przed rozpryskowaniem
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
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Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.

DZW-1000-R



Studium przypadku
i informacje techniczne

Myjka DZW-1500-R, wbudowana w posadzkę jako część kompletnego pomieszczenia higienicznego.
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Typ DZW-1000-R/L DZW-1500-R/L
Szerokość / mm 890 890
Wysokość / mm 1286 (od podłogi) 1286 (od podłogi)
Długość / mm 2125 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 948 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1020 (od podłogi) 1020 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 1919 2434
Długość szczotek  / mm 1000 1500
Wysokość stopnia / mm 123 123
Napięcie / V 400 400
Ilość faz 3 3
Częstotliwość / Hz 50 50
Moc / kW 1 1
Przyłącze wody 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40
Waga / kg 185 205
Zużycie wody szczotki / l/min 2.4 3.5



 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Śluza higieniczna 
DZW-HDT czyszczenie podeszw i dezynfekcja rąk

DZW-HDT wykonuje dwie czynności jednocześnie: czyści 

podeszwy i dezynfekuje ręce. Dezynfekcja rąk jest  

regulowana przez czujniki. Dysze natryskowe, znajdujące 

się w górnej i dolnej części śluzy, zapewniają odpowiednie 

rozpylenie  środka dezynfekującego. Po dezynfekcji rąk 

bramka obrotowa zostaje zwolniona i pozwala na przejście 

do następnego pomieszczenia.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza  DZW-HDT  jest również dostępna w wersji do zabudowy 

w podłodze. Może być podłączona do centralnego systemu  

dozowania chemii oraz połączona z czytnikiem kart.
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Wersje:
DZW-HDT-500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83201980
Numer artykułu (L): 83201990 
 
DZW-HDT-700-R/L* 
Numer artykułu (R): 83202000
Numer artykułu (L): 83202020

DZW-HDT-1000-R/L* 
Numer artykułu (R): 83202040
Numer artykułu (L): 83202060

DZW-HDT-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83202080
Numer artykułu (L): 83202100

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Regulowany czas zwolnienia 

kołowrotu
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

DZW-HDT-1000-R

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Inne modele
i informacje techniczne

Śluza DZW-HDT-500-R, specjalnie zaprojektowana do małych pomieszczeń.
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Typ DZW-HDT-500-R/L DZW-HDT-700-R/L DZW-HDT-1000-R/L DZW-HDT-1500-R/L
Szerokość / mm 901 918 918 918
Wysokość / mm 1846 (od podłogi) 1513 (od podłogi) 1513 (od podłogi) 1513 (od podłogi)
Długość / mm 1493 1825 2125 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 908 948 948 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1590 (od podłogi) 1247 (od podłogi) 1247 (od podłogi) 1247 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 973 1745 1919 2434
Długość szczotek  / mm 500 700 1000 1500
Wysokość stopnia / mm 123 123 123 123
Napięcie / V 400 400 400 400
Ilość faz 3 3 3 3
Częstotliwość / Hz 50 50 50 50
Moc / kW 1 1 1 1
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40 DN40
Waga / kg 175 215 225 260
Zużycie wody szczotki / l/min 1.5 1.6 2.4 3.5
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 0 - 4.5 0 - 4.5 0 - 4.5



Śluza higieniczna  
DZW-HDT-EDSW czyszczenie wysokich butów, podeszw i dezynfekcja rąk

Śluza DZW-HDT-EDSW wykonuje dwie czynności 

jednocześnie: czyści podeszwy  i dezynfekuje ręce.  

Szczotki obrotowe są automatycznie nasączane.  

Dezynfekcja rąk jest regulowana przez czujniki. Dysze 

natryskowe, znajdujące się w górnej i dolnej części 

śluzy, zapewniają odpowiednie rozpylenie  środka 

dezynfekującego. Po dezynfekcji rąk bramka obrotowa  

zostaje zwolniona i następnie czyszczone są wysokie buty.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza jest również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze.  

Może być podłączona do centralnego systemu dozowania  

chemii oraz połączona z czytnikiem kart.
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Wersje:
DZW-HDT-EDSW-500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83202019
Numer artykułu (L): 83202017

DZW-HDT-EDSW-500-R

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Regulowany czas zwolnienia 

kołowrotu
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Śluza higieniczna  
DZW-HDT-EDSW czyszczenie wysokich butów, podeszw i dezynfekcja rąk

Studium przypadku
i informacje techniczne

Śluza DZW-HDT-EDSW-500-L w praktyce.
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Typ DZW-HDT-EDSW-500-R/L
Szerokość / mm 1198
Wysokość / mm 1513 (od podłogi)
Długość / mm 2757
Szerokość modelu do zabudowy / mm 908
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1247 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 2207
Długość szczotek  / mm 500
Wysokość stopnia / mm 123
Napięcie / V 400 
Ilość faz 3
Częstotliwość / Hz 50
Moc / kW 2
Przyłącze wody 3/4”
Drena DN40
Waga / kg 175
Zużycie wody  / l / min 2,2
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5



 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Stanowisko dezynfekcji podeszw
DZD

DZD dezynfekuje podeszwy dzięki wanience  

dezynfekcyjnej. Wanienka jest automatycznie dopełniana 

mieszanką środka dezynfekującego z wodą. Zapobiega to 

nadmiernemu zużyciu środków chemicznych.  

Ochrona przeciw rozpryskiwaniu roztworu zapewnia czystą 

przestrzeń wokół śluzy. Po dwudziestu pięciu przejściach 

wanienka dezynfekcja jest automatycznie napełniana.

Opcje i/lub akcesoria
DZD jest również dostępne w wersji do zabudowy w podłodze oraz  

z barierkami po obu stronach maszyny, może być podłączone do  

centralnego systemu dozowania chemii.
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Wersje:
DZD-1000-R/L* 
Numer artykułu (R): 83203100
Numer artykułu (L): 83203120

DZD-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83203140
Numer artykułu (L): 83203160

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

DZD-1000-R

Zalety
• Automatyczne napełnianie
• Regulowany czas odświeżania 

wanienki dezynfekcyjnej
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
• Fitted with a Drenaż zone
• Wskaźnik poziomu detergentów

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne

DZD w praktyce.
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Typ DZD-1000-R/L DZD-1500-R/L
Szerokość / mm 901 901

Wysokość / mm 1180 (od podłogi) 1180 (od podłogi)

Długość / mm 1820 2335

Szerokość modelu do zabudowy / mm 948 948

Wysokość modelu do zabudowy / mm 1020 (od podłogi) 1020 (od podłogi)

Długość modelu do zabudowy / mm 1919 2434

Capacity of disinfection bath / ltr 34 37

Wysokość stopnia / mm 200 200

Napięcie / V 230 230

Ilość faz 1 1

Częstotliwość / Hz 50 50

Moc / kW 0.1 0.1

Przyłącze wody 3/4” 3/4”

Drena DN40 DN40

Waga / kg 100 115

Cykl odświeżania brodzika 25 przejść 25 przejść

Czas odświeżania brodzika / sek 6 - 60 6 - 60



Śluza higieniczna  
DZD-HDT dezynfekcja podeszw i rąk 

DZD-HDT jest wydajne czasowo, ponieważ dezynfekcja 

podeszew i dłoni odbywa się równocześnie. Brodzik 

dezynfekcji obuwia jest odświeżany automatycznie oraz 

zapewnia małe zużycie chemii. Po dezynfekcji rąk i zwolnie-

niu kołowrotu pracownik może przejść do następnego 

pomieszczenia. Ochrona przeciw rozpryskiwaniu zapewnia 

czystą posadzkę wokół śluzy.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza DZD-HDT jest również dostępna w wersji do zabudowy w 

podłodze. Może być podłączona do centralnego systemu dozowania 

chemii oraz połączona z czytnikiem kart.
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Wersje:
DZD-HDT-500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83203080
Numer artykułu (L): 83203090 
 
DZD-HDT-1000-R/L* 
Numer artykułu (R): 83203000
Numer artykułu (L): 83203020

DZD-HDT-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83203040
Numer artykułu (L): 83203060

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

DZD-HDT-1000-R

Zalety
• Automatyczne napełnianie
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Regulowany czas odświeżania 

wanienki dezynfekcyjnej
• Regulowany czas zwolnienia 

kołowrotu
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP
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Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne

Śluza DZD-HDT-1000-R, zabudowana w posadzce i podłączona do centralnego system dozowania chemii.
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Typ DZD-HDT-500-R/L DZD-HDT-1000-R/L DZD-HDT-1500-R/L
Szerokość / mm 906 918 918
Wysokość / mm 1846 (od podłogi) 1407 (od podłogi) 1407 (od podłogi)
Długość / mm 1195 1820 2335
Szerokość modelu do zabudowy / mm 908 948 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1590 (od podłogi) 1247 (od podłogi) 1247 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 973 1919 2434
Capacity of disinfection bath / ltr 26 34 37
Wysokość stopnia / mm 200 200 200
Napięcie / V 230 230 230
Ilość faz 1 1 1
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 0.5 0.5 0.5
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40
Waga / kg 130 150 170
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 0 - 4.5 0 - 4.5
Cykl odświeżania brodzika 25 przejść 25 przejść 25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek 6 - 60 6 - 60 6 - 60
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Śluza higieniczna  
SANICARE mycie podeszw 

Śluza Sanicare czyści podeszwy podczas mycia rąk.  

Szczotki są automatycznie nawilżane i wprawiane w ruch za 

pomocą czujników. Osuszanie rąk przy pomocy  

papierowych ręczników a  następnie dezynfekcja w śluzach 

o ergonomicznym kształcie. Końcowym etapem jest 

zwolnienie bramki obrotowej. Kompleksowy proces higieny 

w jednym miejscu.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza SANICARE może być dostarczona z dozownikiem i koszem do 

papieru.Jest  również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i 

może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii.
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Wersje:
SANICARE-500-B-R/L* 
Numer artykułu (R): 83203940
Numer artykułu (L): 83203920 
 
SANICARE-1000-B-R/L* 
Numer artykułu (R): 83204000
Numer artykułu (L): 83204020

SANICARE-1500-B-R/L* 
Numer artykułu (R): 83204040
Numer artykułu (L): 83204060

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-1000-B-R, z 

opcjonalnym dozownikiem  

i koszem do papieru

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Regulowany czas zwolnienia 

kołowrotu
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne

Śluza SANICARE-500-B-R z opcjonalnym dozownikiem i koszem do papieru idealna do małych pomieszczeń.

25

Typ SANICARE-500-B-R/L SANICARE-1000-B-R/L SANICARE-1500-B-R/L
Szerokość / mm 918 918 918
Wysokość / mm 1513 (od podłogi) 1640 (od podłogi) 1640 (od podłogi)
Długość / mm 1825 2125 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 908 948 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1237 (od podłogi) 1364 (od podłogi) 1364 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 973 1919 2434
Długość szczotek  / mm 500 1000 1500
Wysokość stopnia / mm 123 123 123
Napięcie / V 400 400 400
Ilość faz 3 3 3
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 1 1 1
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40
Waga / kg 225 240 275
Zużycie wody szczotki / l/min 1.5 2.4 3.5
Zużycie wody mycie rąk  / l / min 2 - 3 2 - 3 2 - 3
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 0 - 4.5 0 - 4.5
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Śluza higieniczna 
SANICARE dezynfekcja podeszw 

W tej wersji Sanicare pracownik stoi w brodziku dezynfekcji 

podczas mycia rąk. Brodzik jest odświeżany automatycznie, 

umożliwiając ciągły tryb pracy. Suszenie rąk odbywa się 

przy pomocy papierowych ręczników. Rozpylanie środka 

dezynfekującego jest automatyczne,  co gwarantuje  

ekonomiczne zużycie chemii. Bramka obrotowa jest  

otwierana dopiero po zakończeniu dezynfekcji rąk.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza SANICARE może być dostarczona z dozownikiem i koszem do 

papieru. Jest  również dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i 

może być podłączona do centralnego systemu dozowania chemii.
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Designs:
SANICARE-1000-D-R/L* 
Numer artykułu (R): 83204100
Numer artykułu (L): 83204120

SANICARE-1500-D-R/L* 
Numer artykułu (R): 83204140
Numer artykułu (L): 83204160

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

Zalety
•  Automayczne dozowanie mydła 

zintegrowane w baterii
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
• Dezynfekcja dłoni z góry i z dołu

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.

SANICARE-1000-D-R, z 

opcjonalnym dozownikiem  

i koszem do papieru



Studium przypadku
i informacje techniczne

SANICARE-1000-D-R w praktyce.
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Typ SANICARE-1000-D-R/L SANICARE-1500-D-R/L
Szerokość / mm 918 918
Wysokość / mm 1524 (od podłogi) 1524 (od podłogi)
Długość / mm 1938 2335
Szerokość modelu do zabudowy / mm 948 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1364 (od podłogi) 1364 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 1919 2434
Pojemność brodzika dezynfekcji / l 34 37
Wysokość stopnia / mm 200 200
Napięcie / V 230 230
Ilość faz 1 1
Częstotliwość / Hz 50 50
Moc / kW 0.5 0.5
Przyłącze wody 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40
Waga / kg 160 220
Cykl odświeżania brodzika 25 przejść 25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek 6 - 60 6 - 60
Zużycie wody mycie rąk  / l / min 2 - 3 2 - 3
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 0 - 4.5



Śluza higieniczna
SANICARE-DYSON mycie podeszw + suszarka do rąk

SANICARE-DYSON to kompleksowe urządzenie dla  

higienicznego procesu pracy. Dzięki odpowiednim  

czujnikom kontrolowane jest nadmierne zużycie środków 

chemicznych i energii. Śluza czyści podeszwy podczas  

mycia rąk. Szczotki są automatycznie nawilżane i  

wprawiane w ruch za pomocą czujników. Ręce można 

wysuszyć przy pomocy suszarki DYSON, a następnie 

zdezynfekować w śluzach o ergonomicznym kształcie. 

Końcowym etapem jest zwolnienie bramki obrotowej.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza SANICARE-Dyson jest dostępna w wersji do zabudowy w 

podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania 

chemii oraz do czytnika kart. Dostępny jest kaptur ochronny Dyson 

Airblade; dla ochrony suszarki podczas procesu mycia.
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Wersje:
SANICARE-DYSON-500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204540
Numer artykułu (L): 83204560
 
SANICARE-DYSON-1000-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204500
Numer artykułu (L): 83204520

SANICARE-DYSON-1500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204300
Numer artykułu (L): 83204320

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Regulowany czas zwolnienia 

kołowrotu
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne

Śluza SANICARE-DYSON-500-B-R specjalnie zaprojektowana do małych pomieszczeń.
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Typ SANICARE-DYSON 

500-B-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-B-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-B-R/L
Szerokość / mm 1113 1113 918
Wysokość / mm 1513 (od podłogi) 1630 (od podłogi) 1630 (od podłogi)
Długość / mm 1825 2125 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 1113 1113 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1237 (od podłogi) 1364 (od podłogi) 1325 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 973 1919 2065
Długość szczotek  / mm 500 1000 1500
Wysokość stopnia / mm 123 123 123
Napięcie / V 400 400 400 
Ilość faz 3 3 3
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 2.6 2.6 2.6
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40
Waga / kg 235 250 300
Zużycie wody szczotki / l/min 1.5 2.4 3.5
Zużycie wody mycie rąk  / l / min 2 - 3 2 - 3 2 - 3
Czas dozowania mydła  / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 0 - 4.5 0 - 4.5
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Śluza higieniczna
SANICARE-DYSON dezynfekcja podeszw + suszarka do rąk

SANICARE-DYSON to kompleksowe urządzenie dla  

higienicznego procesu pracy. Dzięki odpowiednim  

czujnikom kontrolowane jest nadmierne zużycie środków 

chemicznych i energii. Śluza dezynfekuje podeszwy  

podczas mycia rąk. Szczotki są automatycznie nawilżane 

i wprawiane w ruch za pomocą czujników. Ręce można 

wysuszyć przy pomocy suszarki DYSON a następnie 

zdezynfekować w śluzach o ergonomicznym kształcie. 

Końcowym etapem jest zwolnienie bramki obrotowej. 

Opcje i/lub akcesoria
Śluza SANICARE-Dyson jest dostępna w wersji do zabudowy w 

podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania 

chemii oraz do czytnika kart. Dostępny jest kaptur ochronny Dyson 

Airblade; dla ochrony suszarki podczas procesu mycia.
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Wersje: 
SANICARE-DYSON-500-D-R/L*
Numer artykułu (R): 83204570
Numer artykułu (L): 83204580 
 
SANICARE-DYSON-1000-D-R/L*
Numer artykułu (R): 83204590
Numer artykułu (L): 83204600

SANICARE-DYSON-1500-D-R/L*
Numer artykułu (R): 83204300
Numer artykułu (L): 83204320

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-DYSON-1500-B-R

Zalety
• Automatyczne napełnianie 

brodzika
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
• Strefa ociekania obuwia

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne
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Typ SANICARE-DYSON 

500-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1000-D-R/L

SANICARE-DYSON 

1500-D-R/L
Szerokość / mm 1113 1113 918
Wysokość / mm 1407 (od podłogi) 1524 (od podłogi) 1524 (od podłogi)
Długość / mm 1608 1938 2558
Szerokość modelu do zabudowy / mm 1113 1113 948
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1247 (od podłogi) 1364 (od podłogi) 1325 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 1619 1919 1710
Capacity of disinfection bath / ltr 28 34  37
Wysokość stopnia / mm 200 200 123
Napięcie / V 400 400 230
Ilość faz 3 3 1
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 2,1 2,1 2,1
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40
Waga / kg 150 175 220
Cykl odświeżania brodzika 25 przejść 25 przejść 25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek 6 - 60 6 - 60 6 - 60
Zużycie wody mycie rąk  / l / min 2 - 3 2 - 3 2 - 3
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek 0.03 - 1 0.03 - 1 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5 0 - 4.5 0 - 4.5

Śluza SANICARE-DYSON-1500-D-R w praktyce.
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Śluza higieniczna 
SANICARE-TAP z czyszczeniem podeszw

Sanicare-TAP jest kompleksowym urządzeniem do  

higienicznego procesu pracy. Dzięki czujnikom cały proces 

przebiega sprawnie czasowo przy ekonomicznym zużyciu 

środków myjących. Podczas dozowania mydła do mycia rąk 

rozpoczyna się także proces czyszczenia podeszw. Dyson 

Airblade TAP ™ zapewnia, że ręce są umyte i wysuszone  

zanim zostaną one umieszczone w module do dezynfekcji 

rąk. Kołowrót jest zwalniany, dopiero gdy dezynfekcja rąk 

jest zakończona. Zawór mieszający pozwala skonfigurować 

żądaną temperaturę wody mycia rąk.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza SANICARE-TAP jest dostępna w wersji do zabudowy w

podłodze i może być podłączona do centralnego systemu dozowania

chemii oraz do czytnika kart.
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Wersje:
SANICARE-TAP-1500-B-R/L*
Numer artykułu (R): 83204800
Numer artykułu (L): 83204900 
 

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-TAP-1500-B-R

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
• Strefa ociekania obuwia
• Zintegrowana suszarka 

zaoszczędza dodatkowe miejsce

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne
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*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-TAP-1500-B-R w pratktyce.

Typ SANICARE-TAP-1500-B-R/L
Szerokość / mmt 1113
Wysokość / mm 1524 (od podłogi)
Długość / mm 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 1113
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1364 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 2065
Długość szczotek  / mm 1500
Wysokość stopnia / mm 123
Napięcie / V 400 
Ilość faz 3
Częstotliwość / Hz 50
Moc / kW 2.6
Przyłącze wody 3/4”
Drena DN40
Waga / kg 300
Zużycie wody szczotki / l/min 3.5
Zużycie wody mycie rąk  / l / min 2 - 3
Dosing of hand disinf. / sec 0.03 - 1
Czas dezynfekcji rąk / sek 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5
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Śluza higieniczna  
COMBI czyszczenie/dezynfekcja podeszw i dezynfekcja rąk

Śluza COMBI kontroluje higienę pracowników przy 

wchodzeniu i wychodzeniu z produkcji. Podczas  

wchodzenia, dezynfekowania podeszwy i ręki. Przy 

wyjściu podeszwy są czyszczone i dezynfekowane są 

ręce. Przejście w obu kierunkach kontrolowane jest przez 

kołowroty. Możliwe jest podłączenie COMBI do centralnego 

system dozowania chemii w celu ograniczenia jej  

manualnego transportu po zakładzie.

Opcje i/lub akcesoria
Śluza jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być 

podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do  

czytnika kart.
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Wersje:
COMBI-BD-D-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83205000
Numer artykułu (L): 83205020

COMBI-BD-DD-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83205100
Numer artykułu (L): 83205120

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

COMBI-BD-DD-1500-R

Zalety
• Automatyczne napełnianie 

brodzika
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Ochrona przed rozpryskowaniem
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Śluza higieniczna  
COMBI czyszczenie/dezynfekcja podeszw i dezynfekcja rąk

Studium przypadku
i informacje techniczne

Śluza COMBI-BD-D-1500-L, wersja wbudowana w posadzkę, z opcjonalnym czytnikiem kart i uchwytem na dokumenty
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Typ COMBI-BD-D(D)-1500-B-R/L
Szerokość / mm 1640
Wysokość / mm 1558 (od podłogi)
Długość / mm 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 1658
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1252 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 2760
Capacity of disinfection bath / ltr 37
Długość szczotek  / mm 1500
Wysokość stopnia / mm 123
Napięcie / V 400 
Ilość faz 3
Częstotliwość / Hz 50
Moc / kW 1.5
Przyłącze wody 3/4” 
Drena DN40
Waga / kg 390
Cykl odświeżania brodzika 25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek 6 - 60
Zużycie wody mycie rąk  / l/min 3,5
Czas dezynfekcji rąk / sek 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5
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Śluza higieniczna
COMBI czyszczenie podeszw i dezynfekcja rąk

Śluza higieniczna COMBI to idealne rozwiązanie do obsługi 

dużej liczy osób w zakładzie, dzięki temu pracownicy 

przejdą proces dezynfekcji w krótkim czasie. KOMBI może 

być zastosowane jako podwójne wejście lub wyjście.  

Dodatkowo  możliwe jest podłączenie bramki do 

scentralizowanego układu dozowania detergentów, dzięki 

czemu nie ma konieczności ich manualnego napełniania

Opcje i/lub akcesoria

Śluza jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być 

podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do  

czytnika kart.
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Wersje:
COMBI-BB-D-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83205200
Numer artykułu (L): 83205220

COMBI-BB-DD-1500**
Numer artykułu: 83205300

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

COMBI-BB-DD-1500

Zalety
• Regulowany czas pracy szczotek
• Ozowanie chemii od góry i od 

dołu na dłonie
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Ochrona przed rozpryskowaniem
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

**podwójne wejście/wyjście

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Studium przypadku
i informacje techniczne

COMBI-BB-DD-1500, model zabudowany w posadzce i podłączony do centralnego system podawania chemii.
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Typ COMBI-BB-D(D)-1500-(R/L)
Szerokość / mm 1640
Wysokość / mm 1558 (od podłogi)
Długość / mm 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 1658
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1252 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 2760
Długość szczotek  / mm 1500
Wysokość stopnia / mm 123
Napięcie / V 400 
Ilość faz 3
Częstotliwość / Hz 50
Moc / kW 2
Przyłącze wody 3/4”
Drena DN40
Waga / kg 430
Zużycie wody  / l/min 3,5
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5



Śluza higieniczna
SANICARE-DYSON czyszczenie / dezynfekcja podeszw

Śluza Sanicare-DYSON-COMBI to kompleksowa stacja 

higieny. Przy wejściu dezynfekuje podeszwy podczas mycia 

rąk. Szczotki są automatycznie nawilżane i wprawiane w 

ruch za pomocą czujników. Następnie dłonie są suszone 

przy pomocy suszarki DYSON, a następnie dezynfekowane 

w śluzach o ergonomicznym kształcie. Końcowym etapem 

jest zwolnienie bramki obrotowej. Przy wyjściu śluza czyści 

podeszwy, przejście zabezpieczone jest kołowrotem.

Opcje i/lub akcesoria

Śluza jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze i może być 

podłączona do centralnego systemu dozowania chemii oraz do  

czytnika kart.
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Wersje:
SANICARE-DYSON- 
COMBI-BD-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83204400
Numer artykułu (L): 83204410

*wersja prawo (R) lub lewostronna (L)

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R

Zalety
• Automatyczne i regulowane 

napełnianie brodzika
• Regulowany czas pracy szczotek
• Sensoryczna kontrola dozowania 

chemii
• Szczotki wyjmowane bez pomocy 

narzędzi
• Ochrona przed rozpryskowaniem
• Higiegniczna kontrukcja i 

wykończenie stali

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP
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Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Wersje:
SANICARE-DYSON- 
COMBI-BD-1500-R/L* 
Numer artykułu (R): 83204400
Numer artykułu (L): 83204410

Studium przypadku
i informacje techniczne

SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-L w praktyce.
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Typ SANICARE-DYSON-COMBI-BD-1500-R/L
Szerokość / mm 1651
Wysokość / mm 1640 (od podłogi)
Długość / mm 2640
Szerokość modelu do zabudowy / mm 1658
Wysokość modelu do zabudowy / mm 1331 (od podłogi)
Długość modelu do zabudowy / mm 2138
Pojemność brodzika / l 37
Długość szczotek  / mm 1500
Wysokość stopnia / mm 123
Napięcie / V 400 
Ilość faz 3
Częstotliwość / Hz 50
Moc / kW 2,7
Przyłącze wody 3/4” (2x)
Drena DN40
Waga / kg 460
Cykl odświeżania brodzika 25 przejść
Czas odświeżania brodzika / sek 6 - 60
Zużycie wody mycie rąk  / l / min 3,5
Dozowanie chemii / sek 0.03 - 1
Czas zwolnienia kołowrotu / sek 0 - 4.5



 A
 D

 J U
 S T A B L E  S E T T I N

 G S

Myjki podeszw, cholewek i wysokich butów   
EDLW / EDSW / DZSW

Przy wejściu na urządzenie czujnik automatycznie  

aktywuje szczotki, które czyszczą podeszwy i wysokie buty. 

EDLW zapewnia maksymalny poziom higieny. Dzięki wersji 

przechodniej myjka zapewnia wysoką przepustowość  

pracowników. W przypadku konieczności mycia jedynie 

boków obuwia bez podeszw właściwą będzie maszyna 

EDSW. Maszyna ma niski próg wejścia i jest łatwa w 

obsłudze.

Opcje i/lub akcesoria

Myjka jest dostępna w wersji do zabudowy w podłodze.

40

Wersje:
EDLW
Czyszczenie podeszw  
i wysokich butów 
Numer artykułu: 83206000

EDSW
Czyszczenie wysokich butów
Numer artykułu: 83206005

DZSW
Czyszczenie podeszw  
i cholewek
Numer artykułu:  83202290

EDLW;  Czyszczenie podeszw i wysokich butów

Zalety
• Regulowane dozowanie chemii
• 4 lata gwarancji na szczotki
• Szczotki wyjmowane  

bez narzędzi
• Automatyczne działanie
• Higieniczna kontrukcja i 

wykończenie stali
• Wysoka przepustowość

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Możliwość regulacji  
wielu ustawień.



Other designs
i informacje techniczne

EDSW; Czyszczenie wysokich butów
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Typ EDLW EDSW DZSW
Szerokość / mm 939 890 890
Głębokość / mm 1286 1286 2225
Wysokość / mm 1645 (od podłogi) 1835 (od podłogi) 1300 (od podłogi)
Wysokość stopnia / mm 123 123 123
Bezpieczeństwo IP 65 IP 65 IP 65
Napięcie / V 400 400 400
Ilość faz 3 3 3
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 0.75 0.75 1.2
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40
Waga / kg 180 160 265

DZSW, Czyszczenie podeszw i cholewek 



Myjki podeszw, cholewek i wysokich butów 
EZW / ELZW / EZSW

Przez umieszczenie podeszwy buta na szczotce, trzymając 

uchwyt w tym samym czasie, buty są czyszczone szybko 

i sprawnie. EZW działa automatycznie dzięki czujnikowi 

na uchwycie. Urządzenie jest niewielkie i dlatego też z 

łatwością mieści się w mniejszych pomieszczeniach.

Wersje:
EZW 
Czyszczenie podeszw
Numer artykułu: 83206020

ELZW 
Czyszczenie podeszw i cholewek
Numer artykułu: 83206010

EZSW 
Czyszczenie podeszw  
i wysokich butów 
Numer artykułu: 83206050

EZW, czyszczenie podeszw

Zalety
• Regulowane dozowanie chemii
• 4 lata gwarancji na szczotki
• Szczotki wyjmowane bez 

narzędzi
• Automatyczne działanie
• Higieniczna kontrukcja  

i ywkończenie stali
• Wysoka przepustowość

Szczotki najwyższej 
jakości z 4 letnią 
gwrancją!

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP
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Inne modele
i informacje techniczne

ELZW, Czyszczenie podeszw + ręczna myjka cholewek

Typ EZW ELZW EZSW
Szerokość / mm 507 507 603
Głębokość / mm 545 545 623
Wysokość / mm 898 898 1062
Bezpieczeństwo IP 65 IP 65 IP 65
Napięcie / V 230 230 400
Ilość faz 1 1 3
Częstotliwość / Hz 50 50 50
Moc / kW 0.37 0.37 1
Przyłącze wody 3/4” 3/4” 3/4”
Drena DN40 DN40 DN40
Waga / kg 30 32 123

EZSW, czyszczenie podeszw i wysokich butów
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Myjka podeszw i cholewek 
EZR

Trzymając uchwyt wyposażony w czujnik, maszyna  

rozpoczyna czyszczenie. Umieszczając but na szczotce,  

podeszwa oraz cholewki są oczyszczone. EZR zapewnia 

maksymalny poziom higieny. Jest efektywny i łatwy w 

użyciu. Dzięki małym gabarytom nadaje się do  

umieszczenia w mniejszych pomieszczeniach.
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Wersje:
EZR model wolnostojący  
Numer artykułu: 83206030 
 
EZR model naścienny 
Numer artykułu: 83206040

EZR, model wolnostojący  

Zalety
• Regulowane dozowanie chemii
• 4 lata gwarancji na szczotki
• Szczotki wyjmowane bez 

narzędzi
• Automatyczne działanie
• Higieniczna kontrukcja  

i ywkończenie stali
• Wysoka przepustowoś

Szczotki najwyższej 
jakości z 4 letnią 
gwrancją!

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP



Studium przypadku
i informacje techniczne

EZR, model wolnostojący.  
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Typ EZR model wolnostojący EZR model naścienny
Szerokość / mm 471 471

Głębokość / mm 408 245

Wysokość / mm 920 (od podłogi) 830 

Napięcie / V 230 230

Ilość faz 1 1

Częstotliwość / Hz 50-60 50-60

Moc / kW 0.2 0.2

Przyłącze wody 3/4” 3/4”

Drena DN 40 DN 40

Waga / kg 35 28
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Umywalka 
EWG-1

Pojedyncza umywalka jest standardem w higienie osobistej. 

Umywalka jest zaprojektowana ergonomicznie, a czujnik 

pozwala zmniejszyć ryzyko infekcji. Umywalka i kran  

produkowane są w całości ze stali nierdzewnej, te  

sterowane czujnikami standardowo wyposażonymi w  

system zapobiegania bakteriom legionella. Aby zapobiec 

nieprzyjemnym zapachom, syfon zainstalowany jest  w 

odpływie.

Opcje i/lub akcesoria

Umywalka jest dostępna w wersji z przyciskiem kolanowym. Dostępna 

również podstawa ze stali nierdzewnej, dyspenser mydła, papieru i 

kosz na papier.
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Wersje:
EWG-1S 
Uruchamiana czujnikiem
Zapobieganie bakteriom legionella
Numer artykułu: 83207015

EWG-1K
Uruchamiana przyciskiem  
kolanowym 
Numer artykułu: 83207115

EWG-1S-Deluxe 
Uruchamiana czujnikiem
Zapobieganie bakteriom legionella
Numer artykułu: 83207010

EWG-1K-Deluxe
Uruchamiana przyciskiem  
kolanowym 
Numer artykułu: 83207110 

Wash basin EWG-1S

Zalety
• Automatyczna obsługa
•  Ilość miejsca pozwalająca na 

mycie rąk i przedramion
•  System zapobiegania bakteriom 

lagionella (uruchamiane  
czujnikiem)

•  Woda nie pozostaje w rogach
•  Pełny strumień wody przed  

perlator
•  Uruchamiane przyciskiem 

kolanowym nie wymagają  
zasilania elektrycznego

Wash basin EWG-1S-Deluxe

Nasze umywalki sterowane  
czujnikiem wyposażone są  
w system zapobiegania  
bakteriom lagionella

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP



Studium przypadku
i informacje techniczne

Umywalka EWG-1S, kran również w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej.
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Typ EWG-1S EWG-1K EWG-1S-Deluxe EWG-1K-Deluxe
Szerokość / mm 503 503 430 430
Głębokość / mm 461 461 453 453
Wysokość / mm 813 813 762 762
Bezpieczeństwo IP 65 - IP 65 -
Podłączenie prądu 230V / 50Hz - 230V / 50Hz -
Moc / kW 0.1 - 0.1 -
Napięcie 24V - 24V -
Przyłącze ciepłej wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Przyłącze zimnej  wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Odpływ DN32 DN32 DN32 DN32

Nasze umywalki sterowane  
czujnikiem wyposażone są  
w system zapobiegania  
bakteriom lagionella



Umywalki 
od EWG-2 to EWG-6

Nasze umywalki od modelu EWG-2 do EWG-6  zostały 

zaprojektowane ergonomicznie a czujnik pozwala 

zmniejszyć ryzyko infekcji. Umywalka i kran produkowane 

są w całości ze stali nierdzewnej, te sterowane czujnikami 

standardowo wyposażone są w system zapobiegania  

bakteriom legionella. Aby zapobiec nieprzyjemnym  

zapachom, syfon zainstalowany jest  w odpływie.

Umywalki są dostępne w wersjach jednokomorowych 

(standard) lub z odrębnymi komorami (Deluxe).

Opcje i/lub akcesoria
Umywalka jest dostępna w wersji z przyciskiem kolanowym.  

Dostępna również podstawa ze stali nierdzewnej, dyspenser  

mydła, papieru i kosz na papier.   
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Wersje:
EWG-2S to EWG-6S
modele uruchamiane  
czujnikami

EWG-2K to EWG-6K
Modele uruchamiane
przyciskami kolanowymi

EWG-2S-Deluxe to EWG-6S-Deluxe
modele uruchamiane  
czujnikami

EWG-2K-Deluxe to EWG-6K-Deluxe 
Modele uruchamiane
przyciskami kolanowymi

Umywalka EWG-3S z opcjonalnymi dozownikami mydła.

Zalety
• Automatyczna obsługa
• Ilość miejsca pozwalająca na 

mycie rąk I przedramion
• System zapobiegania bakteriom 

lagionella (uruchamiane  
czujnikiem)

• Woda nie pozostaje w rogach
• Pełny strumień wody przed  

perlator
• Uruchamiane przyciskiem 

kolanowym nie wymagają  
zasilania elektrycznego

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Nasze umywalki sterowane  
czujnikiem wyposażone są  
w system zapobiegania  
bakteriom lagionella



Studium przypadku
i informacje techniczne

Umywalka EWG-3S – wersja standardowa z opcjonalnymi dozownikami mydła i środka dezynfekującego.
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Wersje:
EWG-2S to EWG-6S
modele uruchamiane  
czujnikami

EWG-2K to EWG-6K
Modele uruchamiane
przyciskami kolanowymi

EWG-2S-Deluxe to EWG-6S-Deluxe
modele uruchamiane  
czujnikami

EWG-2K-Deluxe to EWG-6K-Deluxe 
Modele uruchamiane
przyciskami kolanowymi

Typ (uruchamiana czujnikiem) EWG-2S EWG-3S EWG-4S EWG-5S EWG-6S
Numer artykułu 83207020 83207030 83207040 83207050 83207060

Szerokość / mm 975 1475 1975 2475 2975

Głębokość / mm 546 546 546 546 546

Wysokość / mm 760 760 760 760 760

Bezpieczeństwo IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Ilość stanowisk 2 3 4 5 6

Podłączenie prądu 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Napięcie 24V 24V 24V 24V 24V

Przyłącze ciepłej/zimnej wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Odpływ DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Typ (uruchamiana  

przyciskiem kolanowym)

EWG-2K EWG-3K EWG-4K EWG-5K EWG-6K

Numer artykułu 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Szerokość / mm 975 1475 1975 2475 2975

Głębokość / mm 546 546 546 546 546

Wysokość / mm 760 760 760 760 760

Ilość stanowisk 2 3 4 5 6

Przyłącze ciepłej/zimnej wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Odpływ DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Podwójne umywalki
EWG-2-D to EWG-6-D

Podwójne umywalki zapewniają wysoką przepustowość 

pracowników. Umywalki i krany produkowane są w  

całości ze stali nierdzewnej, te sterowane czujnikami  

standardowo wyposażone są w system zapobiegania  

bakteriom legionella. Aby zapobiec nieprzyjemnym  

zapachom, syfon zainstalowany jest  w odpływie.

Opcje i/lub akcesoria

Umywalki dostępne są w wersji z przyciskiem kolanowy oraz z  

dyspenserami mydła, papieru i koszami na papier.
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Wersje:
EWG-2S-D to EWG-6S-D
Uruchamiane czujnikami

EWG-2K-D to EWG- 6K-D
Uruchamiane  
przyciskami kolanowymi

Umywalka EWG-3S-D

Zalety
• Automatyczna obsługa
• Ilość miejsca pozwalająca na 

mycie rąk i przedramion
• System zapobiegania bakteriom  

lagionella (uruchamiane  
czujnikiem)

• Woda nie pozostaje w rogach
• Pełny strumień wody przed  

perlator
• Uruchamiane przyciskiem 

kolanowym nie wymagają  
zasilania elektrycznego
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Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP

Nasze umywalki sterowane  
czujnikiem wyposażone są  
w system zapobiegania  
bakteriom lagionella



Studium przypadku
i informacje techniczne

Umywalka EWG-4S-D z opcjonalnym dozownikiem mydła.
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Typ (uruchamiana czujnikiem) EWG-2S-D EWG-3S-D EWG-4S-D EWG-5S-D EWG-6S-D
Numer artykułu 83207220 83207230 83207240 83207250 83207260

Szerokość / mm 975 1475 1975 2475 2975

Głębokość / mm 1179 1179 1179 1179 1179

Wysokość / mm 1342 1342 1342 1342 1342

Bezpieczeństwo IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Ilość stanowisk 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Podłączenie prądu 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Napięcie 24V 24V 24V 24V 24V

Przyłącze ciepłej/zimnej wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Odpływ DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Typ (uruchamiana  

przyciskiem kolanowym)

EWG-2K-D EWG-3K-D EWG-4K-D EWG-5K-D EWG-6K-D

Numer artykułu 83207120 83207130 83207140 83207150 83207160

Szerokość / mm 975 1475 1975 2475 2975

Głębokość / mm 1179 1179 1179 1179 1179

Wysokość / mm 1342 1342 1342 1342 1342

Ilość stanowisk 2 x 2 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Przyłącze ciepłej/zimnej wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Odpływ DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Umywalki ze zintegrowaną suszarką do rąk 
EWG-1S-TAP do EWG-6S-TAP

EWG-TAP to ergonomicznie zaprojektowana umywalka. 

Bezdotykowy proces mycia i suszenia rąk zapewnia  

maksymalny poziom higieny. Po myciu rąk, suszarka 

Dyson Airblade Tap wytwarza potężny strumień powietrza, 

który doskonale suszy dłonie. Zawór mieszający pozwala 

skonfigurować żądaną temperaturę wody. Cała instalacja 

wykonana jest z higienicznie wykończonej stali nierdzewnej 

Zakres dostawy obejmuje obudowę z wiekiem kontrolnym 

maszyny.
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Wersje:
EWG-1S-TAP do EWG-6S-TAP

Umywalka EWG-2S-TAP

Zalety
• Ekonomiczne zużycie wody
• Zintegrowana suszarka 

zaoszczędza dodatkowe miejsce
• Bezdotykowe mycie  

i suszenie rąk
• Sucha posadzka wokół umywalki
• Syfon w zestawie
• 12 sekund na całkowite  

wysuszenie rąk

Produkt 
z międzynarodowym  
certyfikatem HACCP



Studium przypadku
i informacje techniczne

Umywalka EWG-2S-TAP mycie i suszenie rąk za pomocą zintegrowanej suszarki Dyson Airblade Tap.
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Typ (uruchamiana  

czujnikiem)

EWG-1S- 

TAP

EWG-2S- 

TAP

EWG-3S- 

TAP

EWG-4S- 

TAP

EWG-5S- 

TAP

EWG-6S- 

TAP
Numer artykułu 83207410 83207420 83207430 83207440 83207450 83207460

Szerokość / mm 503 1003 1503 2003 2503 3003

Głębokość / mm 615 615 615 615 615 615

Wysokość / mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290

Bezpieczeństwo IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35 IP 35

Ilość stanowisk 1 2 3 4 5 6

Podłączenie prądu 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Moc / kW 1.6 3.2 4.8 6.4 8 9.6

Przyłącze ciepłej/zimnej wody 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Odpływ DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32



Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowe
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Kosz na worki do śmieci, 
wolnostojący
Dostosowany do worków 120 litrów.

Szerokość  530 mm
Głębokość  650 mm
Wysokość 950 mm
Numer artykułu: 78001303
Dostępny w wersji naściennej

Kosz  
Z wiekiem wahadłowym.

Szerokość 410 mm 
Głębokość 310 mm 
Wysokość 750 mm
Numer artykułu: 78002355

Kosz do papieru, model  
zabudowany
40 litrów pojemności

Szerokość 350 mm
Głębokość 250 mm
Wysokość 450 mm
Numer artykułu:  78001307

Dozownik papieru w listkach
Pojemność 600 szt.

Szerokość  270 mm 
Głębokość 135 mm 
Wysokość 350 mm
Numer artykułu:  78002015

Dozownik papieru w rolce
Do rolek  (ø200mm).

Szerokość  278 mm 
Głębokość 250 mm 
Wysokość 408 mm
Numer artykułu:  78001301

Kosz do papieru  
35 litrów pojemności.

Szerokość  350 mm 
Głębokość 250 mm 
Wysokość 400 mm
Numer artykułu:  78001325



Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowev
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Dozownik mydła plastikowy 
900 ml pojemności
 
Szerokość  115 mm 
Głębokość 115 mm 
Wysokość 250 mm
Numer artykułu:  78001220

Dozonik mydła stal nierdzewna 
1000 ml pojemności
 
Szerokość   92 mm 
Głębokość  80 mm 
Wysokość  335 mm
Numer artykułu: 78001201 

Dozownik mydła automatyczny 
900 ml pojemności
 
Szerokość  110 mm
Głębokość 110 mm
Wysokość 265 mm
Numer artykułu: 78001230

Podstawa
Standard.

Szerokość  425 mm 
Głębokość 370 mm 
Wysokość 670 mm
Numer artykułu:  83207000

Biurko
Wolnostojące lub naścienne.  

Szerokość   600 mm
Głębokość  500 mm 
Wysokość  300 mm
Numer artykułu: 78001308 

Podstawa
Deluxe (z wiekiem inspekcyjnym).

Szerokość  425 mm
Głębokość 370 mm
Wysokość 670 mm
Numer artykułu: 83207005

Dozowanie automatyczne Dozowanie ręczneDozowanie ręczne



Dozowniki, kosze i wyposażenie dodatkowev
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Dozownik uniwersalny  
20 litrów pojemności. 
 
 
Szeroko   280 mm 
Głęboko  280 mm 
Wysoko  280 mm
Numer artykułu: 78001295

Dozownik na materiały  
jednorazowe 
7,5 litra ra pojemności. 
 
Szeroko   140 mm 
Głęboko  135 mm 
Wysoko  400 mm
Numer artykułu: 78002003

Dozownik na materiały  
jednorazowe 
15 litrów pojemności. 

Szeroko   280 mm
Głęboko  135 mm
Wysoko  400 mm
Numer artykułu:  78002005

Glove dispenser
Do 3 pudełek umieszczanych 
poziomo. 

 
Szeroko   250 mm 
Głęboko  100 mm 
Wysoko  400 mm
Numer artykułu:  78001296

Dozownik fartuchów  
jednorazowych  
 

 
Szeroko   530 mm 
Głęboko  70 mm 
Wysoko  200 mm
Numer artykułu:  78002294

Dozownik  na rękawiczki  
jednorazowe 
Do 4 pudełek umieszczanych 
pionowo .

Szeroko   530 mm 
Głęboko  100 mm 
Wysoko  300 mm
Numer artykułu: 78001297
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Suszarka do rąk 
Dyson Airblade™

Dyson Airblade™ to jedna najszybszych i najbardziej higienicznych 

suszarek dostępnych na rynku. Suszarka filtruje powietrze zanim 

dotrze do rąk. Silny strumień powietrza w ciągu zaledwie 10 sekund 

usuwa wodę z rąk. Ponadto suszarka do rąk Airblade ™ jest o wiele 

tańsza  eksploatacji niż tradycyjne suszarki. Dyson Airblade ™ 

zużywa do 80% mniej energii. Filtr HEPA H12 w urządzeniu  

Airblade™ usuwa do 99,9% bakterii.

Opcje i/lub akcesoria
Dostępny jest kaptur ochronny Dyson Airblade; dla ochrony suszarki podczas 

procesu mycia.

Dyson Airbladetm 
Biała obudowa
Usuwa do 99.9% bakterii
Częstotliwość silnika: 88.000 rpm. 
Numer artykułu: 78002007

Dyson Airbladetm 
Szara obudowa
Usuwa do 99.9% bakterii
Częstotliwość silnika: 88.000 rpm. 
Numer artykułu: 78002007-1

Suszarka Dyson Airbladetm 
zintergowana w śluzie  
higienicznej
Patrz strony: 28 do 31

Zalety
• Usuwa do 99.9% bakterii
• Czas suszenia: 10 sekund
• Zużywa do 80% mniej energii 

standardowych suszarek
• Strumień powietrza 690 km/h
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Suszarki i wieszaki na obuwie robocze
 ELD / ELR

Suszarki do butów i wieszaki w całości wykonane są ze 

stali nierdzewnej oraz dostępne w wersji wolnostojącej 

lub naściennej. Buty w łatwy sposób są magazynowane, a 

następnie są osuszane za pomocą powietrza(opcjonalnie 

podgrzewanego). W wersji z ozonowaniem zabija się  

bakterie i neutralizuje przykry zapach.

Opcje i/lub akcesoria
Suszarki i wieszaki na różne ilości butów. Suszarki do butów mogą  

być opcjonalnie w ogrzewanie i ozonowanie powietrza.
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Suszarka do butów ELD-20
Numer artykułu: 78000321

Wieszak do butów ELR-20
Numer artykułu: 78000146

Zalety
•  Dostosowane do różnych  

rodzajów obuwia
• Ergonomiczny koształt
• Higieniczne przechowywanie 

obuwia roboczego

Ogrzewane powietrze 
zapewnia szybsze  
schnięcie obuwia

Ozonowanie zabija  
bakterie i netrualizuje 
przykre zapachy



Myjka fartuchów 
SWP-1000

Myjka fartuchów przeznaczona jest do ręcznego czyszczenia 

fartuchów za pomocą pistoletu natryskowego zaopatrzonego w 

praktyczną szczotkę. Fartuchy wiesza się na punktach mocowania 

umieszczonych na ścianie myjki. Dodatkowo możliwe jest ręczne 

mycie butów, które umieszcza się na dolnym ruszcie.
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Zalety
• Dostosowana do wszystkich 

rozmiarów fartuchów
• Regulowane nóżki
• Wykonana ze stali nierdzenwej
• Higieniczna konstrukcja  

i wykończenie stali

Myjka fartuchów SWP-1000
Ręczne mycie fartuchów



Szafki na ubrania i odzież roboczą
wykonane ze stali nierdzewnej

Szafki  wykonane ze stali idealnie sprawdzają się w szatni 

lub obszarach roboczych. Otwory wentylacyjne zapewniają 

świeżość przechowywanych ubrań. Pochyłe zadasze-

nie ułatwia mycie i zapobiega pozostawianiu rzeczy na 

zewnątrz. 

Opcje i/lub akcesoria

Dostępne z płaskim zadaszeniem i o szerokościach

350, 610, 910 lub 1200 mm.
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FI-2003 
Pochylone zadaszenie  
z 4 półkami

FI-1013 
Wyposażone w kłódkę.
Regulowane nóżki

FI-1002-2 
Oddzielne przegrody
o szerokości 350mm

Zalety
• Wyposażone w zamki
• Regulowane stopy
• Stal nierdzewna
• Pochyłe zadaszenie



Wielokomorowe szafki na ubrania  i odzież robocz
wykonane ze stali 
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Szafki  wykonane ze stali idealnie sprawdzają się w szatni lub 

obszarach roboczych. Otwory wentylacyjne zapewniają świeżość 

przechowywanych ubrań. Wyposażone w górną półkę i wieszak. 

Szafki przygotowane są na umieszczenie wizytówek/podpisów. 

Standardowo wykonywane są w kolorze szarym.

Opcje i/lub akcesoria
Dostępne z pochyłym zadaszeniem i w 4 kolorach (RAL):niebieskim,  

żółtym, czerwonym i antracytowym.

SP111
Wyposażona 
w rurkę na wieszaki 

SP222
Z otworami wentylacyjnymi

SP333
Dostępna także 
z pochyłym zadaszeniem

Zalety
• Wyposażone w zamek
• Stabilne stopy robust
• Dostępne w 4 kolorach
• Higieniczna konstrukcja i 

wykończenie stali
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Szafki uniwersalne
wykonane ze stali

Szafki  wykonane ze stali idealnie sprawdzają się w szatni 

lub obszarach roboczych. Otwory wentylacyjne zapewniają 

świeżość przechowywanych ubrań. Wyposażone w górną 

półkę i wieszak. Szafki przygotowane są na umieszczenie 

wizytówek/podpisów. Standardowo wykonywane są w  

kolorze szarym.

Opcje i/lub akcesoria
Dostępne z pochyłym zadaszeniem i w 4 kolorach (RAL): niebieskim, 

żółtym, czerwonym i antracytowym.

EP102
Z praktyczną półk

EP104
Przestronna  i komfortowa

EP201
Dostępna również z 
pochyłym zadaszeniem

Zalety
• Wyposażone w zamek
• Stabilne stopy robust
• Dostępne w4 kolorach
• Higieniczna konstrukcja i 

wykończenie stali



Ławki i garderoby  

Ławki produkowane są z ramą ze stali nierdzewnej. Zapewnia to 

solidną i higieniczną konstrukcję z siedziskiem z tworzywa  

sztucznego. Wyposażony w regulowane nogi. Garderoby 

wyposażone są w odpowiednią liczbę wieszaków i przeznaczone 

do przechowywania ubrań i kurtek.
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Wersje:
Ławka ze stali nierdzewnej
Dostępne długości: 1000, 2000, 3000 mm
Siedzisko wykonane z białego tworzywa PE materiał

Ławka ze stali nierdzewnej z przegrodami
Dostępne długości: 1000 i 2000 mm
Przegrody: 12 lub 24 
Siedzisko wykonane z białego tworzywa PE materiał

Garderoba z przegrodami z wieszakami  
2 x 12 z regulowanymi stopami 

Ławka ze stali nierdzewnej z przegrodami

Garderoba z przegrodami

Zalety
• Ergonomiczna konstrukcja
• Materiał odporny na zużycie
• Efektywne wykorzystanie 

przestrzeni
• ławki ze stali nierdzewnej z  

przegrodami zapewniają  
miejsce do przechowywania 
butów

Ławka ze stali nierdzewnej



Czyszczenie noży i rękawic masarskich
sterylizacja i mycie wstępne
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Kosz na noże MHB-3-5
Pojemność: 5 do 10 noży
Pojemność: 1 do 2 stalek
Pojemność: 1 rękawica 
Numer artykułu: 78002279

Kosz na noże MHB-3-6 
Pojemność: 6 do 12 noży
Pojemność: 1 do 2 stalek 
Numer artykułu: 78002278

Kosz na noże MHB-1-4 
Pojemność: 4 do 5 noży   
Pojemność: 1 stalka
Pojemność: 1 rękawica 
Numer artykułu: 78002277

Uchwyt sterylizacjyjny na noże H010
• Pojemność: 4 noże lub 12 stalek
• Ochrona przed pracą na sucho
• Termostatyczna kontrola stałej temperatury
• Możliwość instalacji na ścianie 

Numer artykułu: 78002285
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Czyszczenie noży i rękawic masarskich
sterylizacja i mycie wstępne

Kosze przeznaczone do  
zmywarek przemysłowych

Czyszczenie noży i rękawic masarskich
sterylizacja i mycie wstępne

Kosz na noże MHB-1-4, plastikowy
Pojemność: 4 nożę 
Pojemność: 1 stalka 
Pojemność: 1 rękawica
Numer artykułu: 78002272

Myjka wstępna rękawic 
• Szybkie i efektywne mycie wstępne (max. 20 bar)
• Obsługa dźwignią 
• Montowana do ściany
• Stal nierdzewna
• Obsługa bezprądowa 

Numer artykułu: 78002275
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Notatki
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Elpress jest wiodącym producentem w 

dziedzinie higieny. Skupiamy się na dostarc-

zaniu kompleksowych rozwiązań: systemów 

czyszczenia nastawionych na klienta. Profes-

jonalnie zintegrowanych i dostosowanych do 

Twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów 

i dzielenie się wiedzą, nasza szeroka gama 

produktów pozwala nam podnieść jakość 

Twojej pracy. 

Lata doświadczeń zapewniają najwyższą 

jakość naszych produktów. Niezawodność 

i łatwość obsługi zostały sprawdzone w 

praktyce. Dzięki szerokiej gamie naszych 

produktów, oferujemy rozwiązania na szeroką 

skalę.

Naszą pasją jest higiena!
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