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Tworzenie konceptu czyszczenia
Nasi pracownicy chętnie odwiedzą Państwa zakład i stworzą razem z Państwem indy-
widulany, idealnie dopasowany do Państwa zakładu koncept czyszczenia. Dzięki temu 
będziecie mogli być Państwo pewni, że produkty zostaną użyte w prawidłowy i ekono-
miczny sposób, a higiena w zakładzie zostanie zapewniona w 100%.

Pomoc przy przejściu na produkty Renosan
Aby przejście na produkty Renosan odbyło się szybko i bezproblemowo, nasz pracow-
nik chętnie przyjedzie do Państwa zakładu aby ustawić urządzenia i przeszkolić perso-
nel w kwestii użytkowania naszych produktów.

Plan czyszczenia
Na życzenie opracujemy dla Państwa zakładu indywidualny plan czyszczenia. Plan ten 
zawiera spis aktualnych przepisów i dzięki jasno opisanej strukturze i kolorowym 
oznaczeniu jest łatwo zrozumiały.

Proste sprawdzenie higieny
Nasz pracownik sprawdzi celowo krytyczne miejsca w zakładzie. Ewent. słabe punkty 
zostaną wskazane tak aby móc je przedwcześnie usunąć. 

Regularne sprawdzenie zmywarek
Nasz pracownik odwiedzi Państwa zakład w regularnych odstępach, sprawdzi dozowa-
nie płynów oraz stan techniczny zmywarek. Regularne kontrole ustawienia dozowania 
pomagają przy utrzymaniu stałego i zadawalającego efektu mycia oraz zapobiegają 
zniszczenia zarówno urządzeń jak i naczyń.

Dla naszych klientów wszystkie w/w usługi są bezpłatne.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG SERWISOWYCH:
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Wysokojakościowe środki czyszczące do zakładów przemysłu spożywczego

Nasze produkty zostały idealnie do siebie dopasowane, 
stworzone do codziennego użytku.

bardzo dobre wyniki czyszczenia przy niskim zużyciu
ekologiczne, nowoczesne surowce
najnowszy standard rozwoju chemicznego
prosty system skutecznych produktów
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Podgląd stron



nr art. pojemność

8090300 Karton 3 x 1000ml

1000100 Kanister 10,1kg

nr art. pojemność

1040060 Kanister 6kg

nr art. pojemność

1070100 Kanister 10,1kg

nr art. pojemność

1060100 Kanister 10,1kg

Czyszczenie powierzchni
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Uniwersalny środek czyszczący - Biosan

Uniwersalny koncentrat silnie rozpuszczający tłuszcz. Biosan działa szybko i 
dokładnie. Usuwa przypalenia, brud i tłuszcz z wszystkich powierzchni. Idealny 
do zastosowania przy piecach, maszynach, do stołów, podłóg itd. Rozcieńczać 
od 1:5 do 1:500. Set-kanister z korkiem i rozpylaczem.

Uniwersalny środek do czyszczenia - Wisch & Wasch
 
Wisch & Wasch jest uniwersalnym płynem do mycia o wielostronnym zastosowa-
niu i neutralnym pH. Idealny do codziennego czyszczenia stolików, lad, podłóg 
oraz do ręcznego pomywania naczyń. Z uwagi na silne działanie rozpuszczające 
tłuszcz idealnie nadaje się do ręcznego mycia naczyń.

Środek do czyszczenia podłóg-niepieniący - Bodenreiniger

Niepieniący środek do czyszczenia podłóg. Neutralny z bardzo dobrym efektem 
czyszczącym i pielęgnującym. Nadaje się do czyszczenia wszystkich wodoodpor-
nych podłóg z kamienia, drewna, tworzywa sztucznego i innych powierzchni.  
Idealny do zastosowania z maszyną do czyszczenia podłóg.

Płyn do mycia szklanych powierzchni - Glasreiniger

Ekonomiczny środek do czyszczenia powierzchni szklanych, akrylowych  
oraz powierzchni z tworzywa sztucznego. Czyści do połysku bez smug.  
Działa antystatycznie.

Czyszczenie powierzchni



nr art. pojemność

B040100 Kanister 12kg

nr art. pojemność

B060100 Kanister 12kg

nr art. pojemność

25632413 Kanister 6 ltr

25632600-1 Butelka 1 x 1000 ml

25632600-12 Butelka 12 x 1000 ml
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Uniwersalny płyn do czyszczenia - Bionic Allzweckreiniger

Skoncentrowany, ekologiczny środek do czyszczenia. Usuwa brud oraz tłuszcz. 
Nadaje się idealnie do czyszczenia urządzeń w obszarze produkcyjnym. Nadaje się 

również do czyszczenia aluminium oraz mocno zabrudzonych podłóg.  
Zawiera cukrowe środki powierzchniowo czynne.

Bionic środek do czyszczenia sanitariatów - Bionic Sanitaerreiniger

Wielofunkcyjny środek do czyszczenia sanitariatów. Usuwa szybko i dokładnie 
kamień, pozostałości po mydle oraz zabrudzenia. Chroni armaturę. Pozostawia 

połysk. Zawiera naturalne kwasy cytrynowe oraz mleczne.

Czyszczenie powierzchni

bionic środki czyszczące pochodzące z naturalnych surowców
Bardzo nam zależy na ochronie środowiska i właśnie dlatego nasze produkty bionic 
składają się w 100% z naturalnych składników i spełniają wszelkie wymagania w dzie- 
dzinie nieszkodliwości dla środowiska oraz biodegradacji. Wszystkie środki czyszczące 
z serii bionic łączą ekonomiczne i efektywne czyszczenie z ochroną środowiska.

Calgonit DS 622 - Środek do czyszczenia i dezynfekcji

Gotowy do użycia środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w przemyśle  
przetwórstwa spożywczego. Wysycha samoczynnie, bez wycierania. Zawiera  

alkohol. Produkt biobójczy. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa  
i udzielania pierwszej pomocy znajdują się w karcie charakterystyki produktu.



nr art. pojemność

3080120 Kanister 12kg

3080250 Kanister 25kg

3082600 Beczka 260kg

nr art. pojemność

3020120 Kanister 12kg

nr art. pojemność

3030120 Kanister 12kg

nr art. pojemność

3040100 Kanister 10,1kg

4

Płyny do zmywarek przemysłowych

Gosposan - Wydajny środek do mycia w przemysłowych zmywarkach 

Silnie działający płyn do mycia w przemysłowych zmywarkach. Dzięki obecności 
wypełniaczy aktywnych doskonale usuwa, nawet przy niskim dozowaniu,  
zanieczyszczenia. Posiada działanie antykorozyjne zapobiegające niszczeniu.  
Przed stosowaniem należy zawsze sprawdzić działanie na aluminium oraz  
metali kolorowych.

Płyn do mycia naczyń - Geschirrspulmittel

Bardzo wydajny płyn myjący do zastosowania w przemysłowych zmywarkach. 
Specjalne dodatki chronią przed zużyciem metale, stal szlachetną i tworzywa 
sztuczne. Nadaje się również do aluminium. Idealny do codziennego użytku. 
Wysoka wydajność.

R 2000 - Płyn do mycia naczyń z ochroną materiału

Płynny środek myjący do zastosowania w przemysłowych i domowych 
zmywarkach. Idealnie czyści i przyśpiesza wysuszenie naczyń. Bezzapachowy 
i bardzo wydajny. Idealny do codziennego  zastosowania. Nadaje się 
również do aluminium. Bez chloru.

Nabłyszczacz - Klarspuler

Płynny nabłyszczacz do zastosowania przy przemysłowych i domowych  
zmywarkach. Idealnie nabłyszcza i przyśpiesza wysuszenie. Nadaje się do  
wszystkich twardości wody.

Płyny do zmywarek przemysłowych



nr art. pojemność

3050120 Kanister 12kg

nr art. pojemność

3070250 Kanister 25kg

nr art. pojemność

7080120 Kanister 12kg

nr art. pojemność

7080100 Kanister 10,1kg
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Specjalistyczne czyszczenie dla piekarni

Płyny do zmywarek przemysłowych / Specjalistyczne czyszczenie dla piekarni

Odkamieniacz - Entkalker 

Wysokoskoncentrowany, kwaśny, uniwersalny odkamieniacz do usuwania uporc-
zywego kamienia. Idealny do zastosowania przy przemysłowych zmywarkach.

Nadaje się również do odkamianiania rur ze stali szlachetnej, parowników i innych
urządzeń z kwasoodpornego materiału. Szybko usuwa kamień i chroni materiał.

Specjalistyczny środek do czyszczenia skrzynek - Geschirrspulmittel K2

K2 jest skoncentrowanym, alkalicznym płynem do czyszczenia skrzynek o silnym 
działaniu bakteriobójczym. K2 nie pieni się i zawiera składniki, które szybko i 

dokładnie rozpuszczają nawet uporczywe zabrudzenia.

Płyn do czyszczenia wózków piekarnicznych - Stikkenwagen-Reiniger

Wysokoskoncentrowany specjalistyczny środek do czyszczenia wózków oraz
innych zasklepionych powierzchni ze stali szlachetnej. Nie nadaje się do

czyszczenia powierzchni aluminiowych.

Środek pianotwórczy - Aufschäumer

Uniwersalny stabilizator piany do alkalicznych, neutralnych oraz kwaśnych 
środków czyszczących. Środek powoduje stabilną, równomierną pianę przy 

użyciu pianownicy. Nadaje się szczególnie do pianowego mycia 
skrzynek transportowych oraz wózków piekarniczych.



nr art. pojemność

1090040 Karton 4 x 1000ml

1090120 Kanister 12kg

nr art. pojemność

5100100 Kanister 10,1kg

nr art. pojemność

2010200 Kanister 20kg

nr art. pojemność

7060240 Kanister 24kg
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Specjalistyczne czyszczenie dla piekarni

Silny środek do usuwania przypaleń - Krustenloeser

Bardzo silny, alkaliczny środek do usuwania organicznych przypaleń. Nadaje 
się idealnie do usuwania przypaleń na piecach, na urządzeniach do głębokiego 
smażenia jak i również na urządzeniach ze stali szlachetnej. Nie nadaje się do 
użytku na aluminium oraz na metalu. Rozcieńczyć do 1:3

Fungosan

Alkaliczny środek do czyszczenia tekstyliów, ścian i sufitów. Idealny do wybielenia 
ściereczek bawełnianych, taśm bawełnianych jak i również ścian oraz sufitów w 
przemyśle spożywczym. Fungosan czyści i optycznie wybiela powierzchnie.

Record Pro - Środek do czyszczenia blach i foremek 

Środek do czyszczenia blach i foremek metodą zanurzeniową.  Record-Pro 
należy podgrzać do temp. 65C. Blachy i formy w zależności od stopnia 
zabrudzenia zanurzyć od 1 do 5 godzin. Po tym czasie wszelkie 
zasklepienia zostają rozmiękczone i wypłukane. 

Renomax M - Pianowy środek do czyszczenia

Renomax M jest środkiem lekko alkalicznym przeznaczonym do 
pianowego mycia. Posiada silne właściwości rozpuszczania 
tłuszczu i białka. Renomax tworzy silną aktywną pianę, dzięki 
czemu powierzchnie zostają wyczyszczone szybko i dokładnie.



nr art. pojemność

8000400 Karton 4 x 1000ml

nr art. pojemność

8010400 Karton 4 x 1000ml

nr art. pojemność

8020400 Karton 4 x 1000ml

nr art. pojemność

8030400 Karton 4 x 1000ml
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Czyszczenie w dziale sklepowym

Płyn do mycia naczyń - Handspuelmittel

Karton po 4 butelki

Bardzo wydajny płyn do ręcznego pomywania naczyń. Silne działanie dzięki  
niezwykłej formule składników. Łagodny dla skóry rąk. Nadaje się również do  

przemywania stolików, blat, urządzeń oraz podłóg.

Renoset I – pakiet bazowy

Zawiera 1 x płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szklanych powierzchni, uni-
wersalny płyn do czyszczenia, płyn do czyszczenia łazienek & toalet po 1000ml

Pakiet płynów do czyszczenia, optymalnie do siebie dopasowane. Idealne do czy-
szczenia w dziale sklepowym. Profesjonalna jakość. Produkty gotowe do użycia. 

Przejrzysty i prosty system. Optymalna kontrola kosztów i transparentność.

Czyszczenie w dziale sklepowym 

Płyn do mycia szklanych powierzchni - Glasreiniger

Karton po 4 butelki

Oszczędny płyn do szklanych powierzchni. Nie pozostawia smug. Usuwa 
zabrudzenia oraz smugi z szkła, akrylu, tworzywa sztucznego i wszelkich 

gładkich powierzchni. Dzięki specjalnym domieszkom zapobiega 
zaparowaniu i działa antystatycznie.

Uniwersalny płyn do czyszczenia - Kraftreiniger

Karton po 4 butelki

Bardzo silny, gotowy do użycia uniwersalny płyn do czyszczenia. Polecamy  
szczególnie do usuwania przypaleń, usuwania tłustych i uporczywych zabrudzeń. 

Idealny do czyszczenia pieców i piekarników, blach, frytkownic i innych powierzchni 
w kuchni. Nadaje się również do mycia bardzo zabrudzonych podłóg.  

Nie niszczy aluminium.



nr art. model ilość produktów maks. wydajność

6060024 Promax B1F16 1 16l/min

6060025 Promax B4F16 4 16l/min

nr art. pojemność

8040400 Karton 4 x 1000ml

nr art. pojemność

7080000 1 szt.

nr art. pojemność

1020010 1 szt.

Technologia czyszczenia i akcesoria

Czyszczenie w dziale sklepowym / Technologia czyszczenia i akcesoria
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Bad- & WC- Reiniger – Płyn do czyszczenia łazienek & toalet   

Karton po 4 butelki

Kwaśny płyn do czyszczenia sanitariatów. Usuwa szybko i skutecznie zabrudzenia, 
kamień oraz pozostałości po mydle, przy czym chroni armaturę. Nadaje połysk.

Mobilna myjka ciśnieniowa

Myjka ciśnieniowa ze stali szlachetnej do wytwarzania stabilnej piany. Nadaje się 
szczególnie przy czyszczeniu wózków piekarniczych, ścian, podłóg oraz dużych 
powierzchni. Za pomocą lancy jesteśmy w stanie rozprowadzić gęstą, stabilną pianę. 
Piana przylega do każdego rodzaju powierzchni i rozpuszcza brud oraz przypalenia.

Rozpylacz ciśnieniowy „Profi”

Rozpylacz ciśnieniowy do łatwego i elastycznego rozpylania płynów 
za pomocą ciśnienia atmosferycznego. Wyposażony w uszczelkę 
Viton odporną na chemikalia. Idealny do dużych powierzchni. 
Wytwarzanie ciśnienia poprzez drążek lub sprężone powietrze.   

Nadaje się do użytku z artykułami spożywczymi.

System dozowania Promax

Mechaniczny system do rozcieńczania i dozowania ze zmienną proporcją 
mieszania. Środki dozowane są w gotowych do użytku proporcjach. 
Łatwe zastosowanie poprzez przycisk lub drążek. Specjalny zawór 
uniemożliwia przepływu zwrotnego do wodociągu.



nr art. pojemność

2020080 Wanna 80cm

2020100 Wanna 100cm

nr art. pojemność

2030080 Pokrywa 80cm

2030100 Pokrywa 100cm

nr art. pojemność

7010080 do wanny o wymiarach 
80cm/100cm
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Technologia czyszczenia i akcesoria

Wanna z stali szlachetnej 80cm/ 100cm

Wysokojakościowa, wytrzymała wanna ze stali szlachetnej do zanurzania blach, 
foremek itd.. Idealnie pasująca do standardowych blach o wymiarach 78x58 cm 

lub 98x58 cm. 

Wymiary (szer. x wys. x głę.): 803x603x195 mm / 1004x603x195 mm.

Pokrywa z stali szlachetnej 80cm/100cm
 

Pokrywa z stali szlachetnej pasująca do wanny zanurzeniowej. Zapobiega  
zabrudzeniom oraz odparowaniu środka czyszczącego.

Wkład grzewczy do wanny z stali szlachetnej 80 i 100cm

Elektryczny wkład grzewczy do ocieplania środka czyszczącego w wannie z stali 
szlachetnej. Specjalna metalowa krata chroni przed uszkodzeniami. Moc  

grzewcza 2000W, ochrona według IP65, regulacja termostatem (mak. 90C).



Technika higieniczna

2210

Technika higieniczna

Strona 22
Ściana higieniczna

Strona 25
Stanowisko do 
dezynfekcji rąk

Strona 27 
Myjka podeszew 

butów

Strona 29
Przechodnie myjki

Strona 30 
Śluzy sanitarne

Strona 31
Śluzy sanitarne 

„All-In” 



HTHC1 Ściana higieniczna

HTHC1  
Ściana higieniczna
Kompaktowa ścianka, stal niedrzewna 1.4301

- 1 myjka podeszew dolnych i bocznych
- 1 umywalka z fotokomórką
- 1 pojemnik na płyn do dezynfekcji
- 1 pojemnik na ręczniki papierowe
- 1 uchwyt na kanister

Wymiary:      763,5x~500x1600 mm
Przyłączenie do sieci wodnej:   KW1/2“, HW 1/2“
Zasilanie:      230 V, wtyczka ze stykiem ochronnym
Moc:      0,25 kW
Odpływ dół:     DN 50

2311

Technika higieniczna



Umywalki

Technika higieniczna
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HTR1010 
Umywalka z stali nierdzewnej, 
fotokomórka

Bezdotykowa umywalka z stali nierdzewnej z zintegrowaną 
baterią mieszakową, Sensor w przedniej osłonie 

Wymiary obudowy:   450 x 400 x 250mm 
   (sz. x gł. x wy.)
Waga:    8kg
Podłączenie wody:  1/2” zimna woda, 
   1/2” ciepła woda  
Odpływ:   1 1/2“
Prąd:    Zasilanie 230V, minimalne      
   napięcie zasilania 12V
Zasilanie:   230V, wtyczka ze stykiem      
   ochronnym/ uziemiającym
Moc:    0,25 kW
Odpływ dół:   DN 50

Bezdotykowa umywalka wykonana z materiałów  
nierdzewnych z integrowanym mieszaczem, bez fugowa 
tylna ścianka. Montaż fotokomórki w wylewce lub w  
tylnej ściance. 

Waga:    8 kg
Podłączenie zimnej wody: 1/2” 
Podłączenie ciepłej wody: 1/2“
Odpływ wody:   1 1/2“
Zasilanie:   podłączenie 230V 
    Napięcie zasilania 12V
Odpływ dół:   DN50

HTR1110 
Umywalka, wykonana z materiałów  
nierdzewnych z tylną ścianką, bez fug,  
fotokomórka



HTR4300 Stacja mycia rąk

HTR4100 Stanowisko do dezynfekcji rąk

Technika higieniczna
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HTR4300  
Stacja mycia rąk z kołowrotkiem
Automatyczna stacja mycia rąk z elektronicznie sterowanym 
kołowrotkiem. Zintegrowany mieszacz mydło/woda. Regulacja 
temperatury za pomocą mieszacza. Regulacja dozowania  
oraz czasu. Zwolnienie kołowrotka następuje po całkowitym 
ukończeniu mycia rąk. Sygnalizacja świetlna (czerwone-zielone).

Wymiary:   730 x 280 x 590mm  
    (dł. x sz. x wy., bez kołowrotka)
Doprowadzenie wody:  1/2“ zimna woda,  
    1/2“ ciepła woda
Zasilanie:   230V
Sterowanie:   24V
Stopień ochrony:  IP65
Materiał:   stal nierdzewna 1.4301
Odpływ dół:   DN50

HTR4100  
Stanowisko do  
dezynfekcji rąk
Automatyczne stanowisko do dezynfekcji rąk, sygnalizacja 
świetlna (czerwone-zielone). Sterowanie elektroniczne, 
sygnał po wydaniu płynu do dezynfekcji.

Wymiary:  730 x 280 x 370mm (dł. X sz. x wy.)
Zasilanie:  230V
Sterowanie:  24V
Stopień ochrony: IP65
Materiał:  Stal nierdzewna 1.4301



Stanowisko do dezynfekcji rąk z kołowrotkiem

2214

Technika higieniczna

HTR4200/HTR4201  
Stanowisko do dezynfekcji rąk z kołowrotkiem
Automatyczne stanowisko do dezynfekcji rąk z elektronicznie sterowanym kołowrotkiem. 
Prawidłowe wykonanie czynności higienicznych (potwierdzone sygnalizacją świetlną 
czerwone-zielone) pozwala na obrót bramki.

Zasilanie:  230V
Sterowanie:  24V
Stopień ochrony: IP65
Materiał:  Stal nierdzewna 1.4301

HTR4200:  Stanowisko bez postumentu- do montażu na ścianie
Wymiary:  730 x 280 x 590mm (dł. x sz. x wy. bez kołowrotka)

HTR4201:  Stanowisko na konstrukcji- montowane do posadzki
Wymiary:  730 x 280 x 1550mm (dł. x sz. x wy. bez kołowrotka)



HTR3010 Myjka podeszew butów
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Technika higieniczna

HTR3010  
Myjka podeszew butów
Wolnostojąca myjka podeszew butów, stal nierdzewna, elektrycznie napędzona szczotka 300mm, 
włącznik umieszczony w uchwycie, mycie mokre lub suche.

Wymiary:    650 x 560 x 1.100mm (sz. x gł. x wy.) łącznie z uchwytem
Waga:    41kg
Doprowadzenie wody:  1/2“
Odprowadzenie wody:  PVC 50mm
Zasilanie:    400v, 50Hz, 0,25kW, IP55



Przechodnia myjka podeszew butów

HTR5302/HTR5303  
Przechodnia myjka podeszew butów
Przechodnia myjka podeszew butów, stal nierdzewna, mycie mokre lub suche, 
fotokomórka, dwustronny przebieg/ przejście. 

Stopień ochrony:    IP65

Zasilanie:
Prąd:      400V 50Hz, 16A
Doprowadzenie wody:   1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5302:
Długość szczotek:    600mm
Wymiary łącznie:    1650 x 1200 x 850/1003* mm ( sz. x wy. x gł.)

HTR5303:
Długość szczotek:    900mm
Wymiary łącznie:    1950 x 1200 x 850/ 1003* mm ( sz. x wy. x gł)
 
*Głębokość liczona z uchwytem na kanister

Abb.: HTR5302 (600 mm)
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HTR5400 Przechodnia myjka z dezynfekcją
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HTR5400  
Przechodnia myjka z dezynfekcją
Przechodnia myjka z dezynfekcją rąk i myciem podeszew butów, do mycia na mokro  
lub sucho, fotokomórka, dwustronny przebieg (przejście), segmentowe szczotki. 

Wymiary łącznie:   1195 x 1590 x 860 mm (sz. x wy. x gł.)
Stopień ochrony:   IP55

Zasilanie:
Prąd:     400V, 50Hz, 16A
Woda:     1/2”, odpływ średnica 50mm



Śluza sanitarna z dezynfekcją

HTR5420/HTR5430 
Śluza sanitarna z dezynfekcją
Przechodnia śluza sanitarna z dezynfekcją rąk i myciem podeszew, do mycia na mokro lub sucho, 
fotokomórka, dwustronny przebieg (przejście). 

Stopień ochrony:    IP55

Zasilanie: 
Prąd:     400V 50Hz, 16A
Doprowadzenie wody:   1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5420
Długość szczotek:    600mm
Wymiary łącznie:    1450 x 1400 x 850mm (sz. x wy. x gł.)

HTR5430
Długość szczotek:    900mm
Wymiary łącznie:    1750 x 1400 x 850mm (sz. x wy. x gł.)

Abb.: HTR5420 (600 mm)

2618

Technika higieniczna



Kompaktowa śluza sanitarna  
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HTR5520/HTR5530 
Kompaktowa śluza sanitarna mycie rąk, suszenie,  
dezynfekcja rąk
„All-in” śluza sanitarna z przechodnim myciem podeszew, myciem rąk, suszeniem, dezynfekcją rąk.
Kołowrotek, fotokomórka, przejście dopiero po przejściu wszystkich etapów czyszczenia. Mycie 
rąk z automatycznym domieszaniem mydła, suszenie rąk poprzez nawiew wysokoprędkościowy, 
sterowanie elektryczne.

Stopień ochrony:    IP65

Zasilanie:
Prąd:      400V 50Hz, 16A
Dopływ wody:     1/2”, odpływ średnica 50mm

HTR5520
Długość szczotek mycie podeszew:  600mm
Wymiary łącznie:    1650 x 1750 x 953mm ( sz. x wy. x gł.)

HTR5530
Długość szczotek mycie podeszew:  900mm
Wymiary łącznie:    1950 x 1750 x 953mm (sz. x wy. x gł.)

Abb.: HTR5520 (600 mm)



HTR5524 Kompaktowa śluza sanitarna 

HTR5524 
Kompaktowa śluza sanitarna mycie rąk/ papier/ dezyn-
fekcja
Modułowa śluza sanitarna z przechodnim myciem podeszew, osobnej jednostki mycia rąk, 
dezynfekcją rąk, podajnikiem do papieru oraz kołowrotkiem, sterowania poprzez czujnik, 
umożliwia przejście dopiero po dokonaniu dezynfekcji. Umywalka sterowana czujnikiem z 
manualnym podaniem mydła, wycieranie rąk poprzez papier, zawiera wieszak do ręczników 
i kosz na papier.

Długość szczotek do mycia podeszew:  600mm
Wymiary łącznie:     1650 x 1750 x 953mm (sz. x wy. x gł.)
Stopień ochrony:     IP65

Zasilanie:
Prąd:       400v 50Hz, 16A
Doprowadzenie wody:    1/2”, odpływ średnica 50mm
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