Teljeskörű, intelligens kéztisztítási megoldás
Az IntelliCare kéztisztítószer-adagoló rendszer egy teljeskörű, intelligens
kéztisztító-megoldás része, amit a fertőzések megelőzése, a munkahatékonyság javítása és a vevőink márkahírnevének megőrzése érdekében
fejlesztettünk ki.
Az IntelliCare manuális kéztisztító-adagoló rendszer folyékony, krémés habállagú termékekkel is használható, sokoldalú, modern és tartós
eszköztárat kínál a kéztisztítással kapcsolatos szükségletek kielégítésére.
Az adagolóberendezés jellemzői
• A masszív és megbízható ABS-műanyag ház karcmentes és jól tűri az
UV-sugárzást. Kialakításában nincsenek koszcsapdák, így karbantartása
egyszerű, megjelenése pedig mindig kifogástalan.
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Manuális kéztisztítóadagoló berendezés.

• Modern, nagy betekintőablakos kialakítás, ami lehetővé teszi, hogy a
felhasználók a berendezés felnyitása nélkül is meggyőződhessenek
a rendelkezésre álló termékmennyiségéről és jellegéről.
• Egyszerű, magától értetődő működés - nagy, könnyen mozduló nyomógomb.
• Adagolt mennyiség beállítása az adagolóberendezésbe épített kapcsolóval.
• Bepattintható, egyedi tábla és címkék a termékazonosítására,
tájékoztatásra, színkódolásra.
• A kézhigiénia több alkalmazási területen való elérhetőségét lehetővé
tevő tartozékok: cseppfogó tálca, könyökkel használható kar és állvány.
Termékelőnyök
• Környezetbarát termék: páratlanul hosszú életciklus, ami támogatja
a fenntarthatóságot.
• A zökkenőmentes és biztonságos felhasználói élmény ösztönzi
a felhasználókat a kézhigiéniai előírások betartására, és így javulhat
az egész közösség egészségi állapota.
• Az adagolt mennyiség és a használt megoldás a különböző igényeknek
megfelelően választható ki.
• A masszív és megbízható ABS-műanyag garantálja a hosszantartó működést és az egyszerű karbantartást - még a legnagyobb igénybevételt
jelentő területeken is.
• Nagyobb munkahatékonyság a gyors és egyszerű adagolásnak, újratölthetőségnek és termékfelismerésnek köszönhetően.
• Az innovatív funkciók és fertőzésmegelőzési jellemzők javítják a
felhasználói élményt.
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Az utántöltő palackok jellemzői
• Teljesen összezsugorodó, újrahasznosítható palack, ami akár 30%-kal kevesebb műanyag hulladékot termel (g/ml),
mint a hagyományos palackok.
• A légmentesen zárt palack cseppmentes és eltömődésbiztos adagolópumpával rendelkezik, ami garantálja a szennyeződésmentességet, és kiküszöböli a baktériumok elszaporodásának kockázatát.
• Nagyobb űrtartalmú a palack, így kéztisztítás költséghatékonyabbá válik, a szükséges utántöltési műveletek száma pedig csökken.
• Kulcs-nyakú, használatra kész palack, ami gyors, biztonságos és egyszerű utántöltést tesz lehetővé.
• Egyedi palackkialakítás, amely a hátoldalától indulva zsugorodik össze, így megőrzi a termék végig látható marad.
Ha a termékmennyiség 50 adag alá csökken, a palackon található jelölés mutatja, hogy a palack hamarosan cserére szorul,
így segíti a termék teljes kiürítését.
Használati útmutató
• Helyezze a kezét az adagolóberendezés alá.
• Az adagológomb segítségével juttassa a kézmosószert a kezére.

Technikai adatok

Termékleírás

Termékkód

Szín

Fekete/fehér

IntelliCare Kézi adagolóberendezés, fekete, 1 db

D7524177

Adagolt mennyiség

0,4ml/nyomás

IntelliCare Kézi adagolóberendezés, fehér, 1 db

D7524178

1,0ml/nyomás

IntelliCare Cseppfogótálca, fekete, 1 db

D7524181

25,8 (magasság) x 15,2 (szélesség)

IntelliCare Cseppfogótálca, szürke, 1 db

D7524182

x 10,1 (mélység)

IntelliCare Könyökkel használható kar, 1 db

D7524235

ABS (ház)

IntelliCare állvány, 1 db

DXXXXXX

Méretek (cm)

Anyag

PP (hátlap) polioximetilén (nyomókar)
polikarbonát (ablak)
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