
                                         

 

    BEZDOTYKOVÝ AUTOMATICKÝ      

                 DÁVKOVAČ   DEZINFEKCIE 

  NANOSANIT HS 
(Dodacia lehota 7-10 dní od prijatia záväznej objednávky) 

 Jedinečné úsporné zariadenie na automatické dávkovanie dezinfekčného prostriedku na ruky 

pomocou hmly. Zariadenie je určené do priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, ako sú 

Shopping a Business centrá, výrobné prevádzky, zdravotnícke centrá, úrady a pod.; 

 Jednoduché riešenie pre zvládnutie prísnych hygienický a preventívnych opatrení vo vašej 

prevádzke; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezdotykové zariadenie na dávkovanie dezinfekčného prostriedku. 
 

Zariadenie funguje na princípe atomizácie kvapaliny, ktorou sa vytvára jemná hmla. Zabezpečí sa tak 

rovnomerné a dostatočné pokrytie rúk dezinfekčným prostriedkom. 

  

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. - Prenájom bezdotykového dávkovača 

Doba nájmu v 
mesiacoch 

€/ mesiac bez DPH €/ mesiac s DPH 

12 33,33 € 40,00 € 

18 22,22 € 26,66 € 

24 16,67 € 20,00 € 
 NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY                                                                               

⁕1L  = 7500 dávok dezinfekčného roztoku; 

⁕ kapacita nádržky 2 litre =  15 000 dávok; 

Po ukončení prenájmu sa zariadenie stáva Vašim majetkom !!! 



Oproti iným dostupným dávkovačom je úspora 

dezinfekčného prostriedku viac ako 50 %  

Výhody zariadenia ... 

 nízke prevádzkové náklady -7500 dávok z jedného litra dezinfekčného roztoku; 

 kapacita nádržky 2 litre - 15 000 dávok; 

 nízke mesačné náklady prenájmu (prístroj uhradíme za Vás, po ukončení nájmu 

sa stáva bezdotykový automatický dávkovač dezinfekcie Vašim majetkom); 

 bezúdržbová automatická prevádzka; 

 dezinfekcia oboch rúk naraz; 

 napájanie z akumulátora (12 Ah - 120 hod); 

 bezdotyková prevádzka; 

 šetrné k životnému prostrediu; 

 šetrné k pokožke; 

 neuvoľňujú sa do vzduchu aerosólové výpary; 

 kompatibilita s bežnými dezinfekčnými prostriedkami; 

 garancia dostupnosti náhradných dielov a záručného a pozáručného servisu; 

 možnosť prepojiť s automatickým otváraním dverí alebo turniketmi (relé NO); 

 konfigurácia pomocou zabudovaného webservera (WIFI); 
 ako zmluvný partner výrobcu, sme schopní vyhovieť aj individuálnym požiadavkám; 

                                    

                                  BEZDOTYKOVÝ                                   ÚSPORNÉ DÁVKOVANIE 

                                    automatický dávkovač                                                2L = 15 000 dávok 

 

                                       VYUŽITIE                                                       FLEXIBILNÉ 

                                frekventované miesta,                                     umiestnenie bez potreby 

                              obchodné centrá, výrobné podniky                  elektrického napájania 

                                     a iné prevádzky 

 
Obsah balenia: 

 dávkovač nanoSANIT hs; 

 stojan; 

 akumulátor 12Ah; 

 nabíjačka; 

 návod; 

 

 

 
UŽ VIAC  AKO  25  ROKOV PREVÁDZKUJEME 

PROFESIONÁLNE SLUŽBY PRE SLOVENSKO   

 

 

 

Objednávky : +421 901 791 111;  major@major.sk; www.major.sk; 

mailto:major@major.sk
http://www.major.sk/

