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Nálepky:
jednorázové rukavice / roušky / utěrky

Volitelná varianta na kolečkách

Rozměry (verze bez koleček):
Výška = 1437 mm, Délka = 408 mm, Hloubka = 356 mm,
Vnitřní kapacita nádoby: 60 lt
Hmotnost: cca. 28 kg



Provedení z nerezové oceli Provedení z oceli s práškovou barvou

Nálepka „SANIFICATION POINT“ je k dispozici v 6 barevných kombinacích.

Samolepky na bočních stranách mohou být přizpůsobeny 
požadavkům zákazníka.

Vnější struktura je vyrobena z oceli s práškovou barvou 
nebo nerezové oceli.

Přední panel je vždy v barvě RAL 9010, hladký povrch.
Boční panely mohou být dodány v sedmi různých odstínech RAL,
hladký povrch.



Přední panel je vždy v RAL 9010, hladký povrch.
Boční panely lze obarvit do 7 různých RAL, 
hladký povrch.

- automatický dávkovač dezinfekce na bateriový pohon nebo držák na láhve z nerezové oceli. 
  Obě verze mají být připevněny k otvorům předem uspořádaným na přední stěně;

- čtyři kolečka v ABS - nejsou nainstalovány - nahrazují standardní nastavitelné patky;

- samolepky na bočních stranách dle přání zákazníka.

- vnitřní ocelová nádoba na odpad

- nastavitelné patky

- nálepka „SANIFICATION POINT“ pro přední dveře - neaplikovaná - barevné podle výběru mezi 6 možnosti: 
  modrá a bílá, červená a bílá, zelená a bílá, oranžová a bílá, černá a bílá a šedá a bílá;

- předem uspořádané otvory na přední stěně;

- přihrádka s předními výklopnými dvířky a držadlem pro umístění ubrousků, jednorázových rukavic, roušek nebo jiné 
  (nezahrnuté),  piktogramy 

- otvory pro vhození odpadu, pružinový zámek, klíč.

Sanication Point, vhodný pro vnitřní použití, je k dispozici ve dvou verzích: jedna s vnější strukturou zcela z nerezové oceli
 a druhá s vnější strukturou z práškově lakované oceli, s přední stranou vždy v hladké povrchové úpravě RAL 9010 
a boční strany barevné podle výběru ze 7 možností
(RAL 9010, RAL 3000, RAL 5012, RAL 6018, RAL 2008, RAL 9005, RAL 7001).

V obou verzích základní modul vždy obsahuje:

Na požádání lze poskytnout následující příslušenství:


