
BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM
DEZINFEKCIE RÚK
Chráňte seba aj ostatných. Použite automatický dávkovač
a kvalitnú dezinfekciu. Spoľahlivé riešenie bez kompromisov.

Senzorový dávkovač s rozprašovačom 
• objem nádoby 500 ml, dávka 0,9 ml
• vyrobený z pevného plastu
• odolný a hygienický
• možnosť montáže na stojan alebo na stenu

Pevný kovový stojan na dávkovač 
Inštalácia dávkovača na stojan
prilepením alebo priskrutkovaním.
Rozmery: základňa priemer 44 cm

výška stojana 142 cm 
Objednávací kód: 2370/biely, 2371/čierny

85 €

Napájanie: 4 x AA (batérie nie sú súčasťou balenia)
Rozmery (v x š x h): 230 x 106 x 95 mm
Objednávací kód: 230500

59 €

Senzorový dávkovač s rozprašovačom
• objem nádoby 800 ml, dávka 1 ml
• vyrobený z nerezovej ocele
• odolný a hygienický
• možnosť montáže na stojan alebo na stenu
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Doprava ZDARMA pri objednávke nad 100 €.
Pri nižšej objednávke účtujeme dopravné náklady 5 €.
Tovar štandardne posielame do 5 pracovných dní.
Všetky ceny sú v EUR bez DPH.

Viac informácií: 0903 284 911 alebo www.lorika.sk
Objednávky s údajmi pre fakturáciu a doručenie
posielajte na logistika@lorika.sk.

Napájanie: 4 x AA (batérie nie sú súčasťou balenia) 
Rozmery (v x š x h): 268 x 108 x 107 mm 
Objednávací kód: 230802

120 €

Tekutá dezinfekcia na ruky Manox 5 l
• vysokoúčinný alkoholový prípravok
• proti vírusom a baktériám
• nevysušuje pokožku
Biocídny výrobok zapísaný do registra biocídnych 
výrobkov schválených na predaj v SR. 
Objednávací kód: 71

45 €

A4 info

https://www.lorika.sk/detail/1748/dvkova-hk-500d
https://www.lorika.sk/detail/1745/dvkova-hk-800d
https://www.lorika.sk/detail/1775/stojan-na-bezdotykov-dvkova
https://www.lorika.sk/detail/1671/stojan-na-dvkova-dezinfekcie
https://www.lorika.sk/detail/696/dezinfekcia-manox



