GERMAN DESIGN AWARD 2021 : «SPECIAL MENTION»
PARA O DOSEADOR DE SABÃO ELETRÓNICO DA DELABIE

SEM CONTACTO: ELE SABE MANTER A DISTÂNCIA!

O novo doseador de sabão eletrónico da DELABIE destinado aos locais públicos foi recentemente premiado no concurso
GERMAN DESIGN AWARD 2021 com a menção «Special Mention».
O prémio
O German Design Award, atribuído pelo júri de peritos do German
Design Council (Rat für Formgebung), é uma das mais prestigiadas
competições na área do design do mundo, com uma elevada
reputação que se estende para além dos círculos especializados.
Todos os anos, as candidaturas de design de produto e de
comunicação, são cuidadosamente selecionadas e premiadas pelo
seu cariz inovador individual e que contribui para a evolução do
panorama do design internacional.
O concurso impõe critérios extremamente elevados na seleção
dos seus premiados: graças ao procedimento de nomeação único
escolhido, apenas os produtos que se destacam claramente pela sua
qualidade de design são convidados a competir.

Exemplo de instalação
doseador de sabão eletrónico
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O vencedor
O doseador de sabão ou gel hidroalcoólico eletrónico sem contacto
manual da DELABIE, convenceu o júri, tanto pela suas funcionalidades
como pelo seu design.
A lavagem das mãos é a base de uma boa higiene e uma medida eficaz
contra as bactérias. A eletrónica reforça esta eficácia. O doseador de
sabão líquido eletrónico permite um funcionamento sem contacto,
graças à utilização de um detetor. A transmissão de germes através
das mãos é assim impossível.
As suas linhas estéticas e funcionais fazem deste doseador um
indispensável das coletividades. Disponível em quatro acabamentos
- Inox polido brilhante, polido satinado, epoxy branco e preto mate - a
sua carcaça em Inox 304 que se distingue pelo seu design elegante,
não sublinha apenas a sua natureza higiénica, mas também se adequa
perfeitamente aos diferentes estilos sanitários de decoração de
interiores.
Projetado para os locais públicos, o doseador de sabão eletrónico sem
contacto manual da DELABIE está 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 manutenção. O número
de doses de sabão debitadas por deteção, é regulável. A bomba
doseadora antidesperdício, antigota não pode ser obstruída, doseando
assim a quantidade certa de sabão por deteção. O sistema de deteção
consome pouca energia e permite uma duração de vida das pilhas até
300 000 operações.
O indicador luminosos de bateria fraca e a janela de controlo de nível,
otimizam a sua manutenção. O reservatório situado por cima do
compartimento das pilhas, facilita o enchimento de sabão.
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