ACESSIBILIDADE E AUTONOMIA

DESIGN E TECNOLOGIA
PARA UMA ÓTIMA HIGIENE DAS MÃOS

Novo doseador de sabão eletrónico

Doseador de sabão líquido
eletrónico

Design : disponível
em 3 acabamentos

O Grupo DELABIE, especialista em acessórios de higiene para locais públicos, lança o seu novo
doseador de sabão eletrónico. As suas linhas estéticas e funcionais, fazem deste doseador,
um indispensável nos locais públicos.
Design
Disponível em 3 acabamentos - Inox polido brilhante,
polido satinado e epoxy branco - este novo doseador
de sabão eletrónico, adapta-se perfeitamente aos
diferentes estilos de decoração de interiores.
Higiene total
A lavagem das mãos, é a base de uma boa higiene
e uma medida eficaz contra as bactérias.
A eletrónica reforça esta eficácia.
A deteção das mãos é automática, por célula de
infravermelhos. A regulação da distância de deteção
garante a ausência de contacto manual com o
doseador, evitando assim qualquer contaminação
por contacto manual.
Como a maioria dos acessórios DELABIE, a carcaça
do doseador é em Inox 304 bacteriostático. A sua
superfície mantém-se brilhante, dura e lisa, impedindo
as bactérias de aderir facilmente.
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Limpeza facilitada
Este novo doseador foi desenvolvido para dar
resposta a um princípio indispensável de higiene nos
locais públicos : uma limpeza diária. A sua carcaça
articulada monobloco lisa, permite uma manutenção
facilitada e limita os nichos bacterianos.
O reservatório impede a estagnação permanente
do sabão, oferecendo a máxima higiene.

Desenhado para os locais públicos
O número de doses de sabão debitadas por deteção,
é regulável. A bomba antidesperdício, antigota
não pode ser obstruída, doseando assim a
quantidade certa de sabão por deteção.
Equipado com a fechadura de chave standard
DELABIE, as tentativas de roubo, frequentes nos
locais públicos, são descartadas. Esta chave,
compatível com a maioria dos acessórios de higiene
DELABIE, facilita a sua mautenção.
O sistema de deteção utiliza pouca energia,
e permite uma duração de vida das pilhas até
300 000 operações.
O indicador luminoso de bateria fraca e a janela
de controlo de nível, otimizam a manutenção.
O reservatório, situado por cima do compartimento
das pilhas, facilita o enchimento de sabão.

NOTA PRODUTO / DESIGN E TECNOLOGIA PARA UMA ÓTIMA HIGIENE DAS MÃOS
O Grupo DELABIE, especialista em acessórios de higiene para locais públicos, lança o seu novo doseador de sabão eletrónico.
As suas linhas estéticas e funcionais, fazem deste doseador, um indispensável nos locais públicos.
Sem contacto manual, em Inox 304 bacteriostático, a higiene total é garantida. É particularmente adaptado aos locais públicos,
com a sua bomba antidesperdício, antigota, com a chave standard DELABIE e uma duração de vida das pilhas até 300 000 operações.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

DELABIE, a experiência de um fabricante
DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 8 filiais pelo mundo : Alemanha, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong).

Encontre a DELABIE nas redes sociais

