
Hygiena &
dezinfekce

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY MADE BY KEUCO



Hygiena všedního dne je důležitá pro zachování zdraví. 
Všude, kde se setkává mnoho lidí, kteří si podávají ruce, 
dotýkají se stejných klik nebo předmětů, je hygiena rukou 
obzvláště důležitá. Pravidlo číslo jedna: Časté mytí rukou. 
Kdo se chce chránit ještě o něco více, může použít 
dezinfekční prostředek. Ten slouží také pro hygienu rukou 
mezi jednotlivým mytím.
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Výjimečný design
Dezinfekce

HYGIENA A  
DEZINFEKCE

Vyzkoušejte originální řešení 
určené pro všední den i do práce.

link.keuco.com/cz/hygiena



Kvalitní automatický dávkovač v kombinaci 
hliníku a antracitové barvy nebo ze stříbrně 
eloxovaného hliníku vykazuje neobvyklou 
stabilitu a vynikající zpracování. Bezkontakt-
ní používání nástěnného dávkovače 
dezinfekčního prostředku PLAN umožňuje 
infračervený senzor. Je vhodný zejména pro 
velmi frekventované oblasti v poloveřejném 
nebo veřejném prostoru. Kromě pochromo-
vaného vzhledu je k dispozici také v povrch-
ové v povrchové úpravě ze stříbrně eloxova-
ného hliníku nebo nebo ušlechtilé oceli, 
dokonale se tak hodí do každého prostředí.

U elektronických systémů s pumpičkou a 
kompatibilních vakuově balených sáčků s 
d e z i n f e k č n í  p ě n o u  n e b o  t e k u t ý m 
dezinfekčním prostředkem spolupracuje 
společnost KEUCO s renomovaným odborní-
kem na hygienu, rakouskou společností 
Hagleitner. Hagleitner patří ke špičkovým 
evropským výrobcům nabízejícím inovativní 
řešení v oblasti  hygieny. Hygienické 
prostředky používají nejnovější technologii, 
jsou velmi účinné a zároveň šetrné k pokožce.

Bezdotykový dávkovač dezinfekčního prostředku KEUCO 
PLAN pro dávkování dezinfekční pěny nebo tekutého 
dezinfekčního prostředku je k dostání jako praktický, 
samostatně stojící model na baterie nebo síťové napáje-
ní. Senzor rozpozná ruku přidrženou pod dávkovačem  
a nadávkuje nastavené množství prostředku.

PLNĚNÍ

Náhradní sáčky s dezinfekční 
pěnou a tekutým dezinfekčním 
prostředkem můžete objednat 
zde:

 link.keuco.com/hagleitner

BEZDOTYKOVÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY

Hygiena s 
inteligencí
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Díky svému nenápadnému, stříbrně eloxovanému vzhledu v kombinaci s černou barvou nebo 
jen v černé barvě nepoutá zbytečnou pozornost. Svou kombinací vzhledu a funkce je  
naprosto dokonalý. Jako ochrana proti odkapávání slouží velká základová deska, která zároveň 
zajišťuje dokonalou stabilitu.

Stabilní a 
vysoce kvalitní 

Dovolujeme si Vám představit: Dávkovač dezinfekčního 
prostředku PLAN je ideální pro použití u vstupu, u výtahu, 
před jídelnou nebo na chodbě. 

ROBUSTNÍ MECHANIKA

Manuální ovládání lze provádět ručně 
nebo z hygienických důvodů pomocí 
paže. 

B ě ž n ě  d o s t u p n é  d ez i n f e kč n í 
prostředky nebo gely se jednoduše 
naplní do integrované lahve. Množství 
náplně o objemu 750 ml nabízí 
přibližně 450 dávek.

MANUÁLNÍ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY 6 – 7



RYCHLEJŠÍ VÝMĚNA

Dávkovač je vhodný pro různé lahve odpoví-
dající evropským normám s objemem 0,5 litru. 
Předními průhlednými dvířky lze rychle zjistit 
obsah i hladinu dezinfekčního prostředku.

Vhodné do 
nemocničního 
prostředí
Dávkovač tekutých dezinfekčních prostředků 
PLAN CARE je ideální do nemocnic a zdravot-
nických zařízení. 

Intuitivní obsluha se provádí mechanicky pomocí páky a lze ovládat také 
paží. Součástí konstrukce je odkapávací miska. Nástěnný dávkovač 
dezinfekčního prostředku je dostupný chromovaný, stříbrně eloxovaný v 
kombinaci s černou barvou nebo jen černý.
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Šikovný a 
praktický

Atraktivní a kompaktní dávkovač 
dezinfekčních prostředků od 
KEUCO přináší nejen ušlechtilý 
design, ale i optimální technologii 
dávkování – pro každodenní  
dezinfekci rukou v domácnosti 
nebo na pracovišti.

Ve stolním provedení v matné černé, tyrkysové, 
červené a modré barvě nebo jako nástěnný model s 
kompletně pochromovaným povrchem se univerzál-
ní dávkovač dezinfekčního prostředku dokonale hodí 
do domácností i kanceláří, které si chtějí zachovat 
styl.

DVOUSTĚNNÝ SYSTÉM

Pro bezproblémové plnění lze 
vnitřní plastovou nádobu jedno-
duše vyjmout. S množstvím 
náplně 250 ml a s jednotlivou 
dávkou 1 ml je vhodný pro běžně 
dostupné tekuté dezinfekční 
prostředky a dezinfekční gely.

10 STOLNÍ A NÁSTĚNNÝ MODEL 10 – 11



Nejlepší 
výběr

Umyvadlová armatura ELEGANCE 
je nejen pěkná, ale i praktická: Díky 
senzoru teče voda na mytí rukou 
bezdotykově. Vysoce hygienické 
řešení je nutné všude tam, kde se 
potkává mnoho lidí.

1 PLAN Integrované moduly umyvadel

2 PLAN Zásobník na papírové ručníky

3 PLAN Dávkovač tekutého mýdla

4 PLAN Dávkovač hygienické pěny

5 PLAN Dávkovač pěnového mýdla

6 PLAN Nádoby na odpad

Hygienický komfort a bezchybný 
vzhled spojuje rozsáhlý program 
s příslušenstvím pro veřejné a 
poloveřejné prostory. Sortiment 
KEUCO nabízí četné modely pro 
umyvadla nebo WC v podobě 
systémů určených pro zabudování 
do zdi nebo pro zavěšení na zeď.

Ve veřejné oblasti a ve veřejných  
budovách se klade velký důraz na  
odolnou kvalitu ve spojení s nadčasovým 
designem. Proto se také projektanti a 
instalatéři často spoléhají na značku 
KEUCO.

ARMATURY SE SENZORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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IMPRESSUM

Mimořádná kvalita povrchů a nejjemnější barevné nuance našich výrobků 
lze kvůli technice tisku znázornit pouze omezeně. Optimální dojem na 
Vás udělají pouze originální výrobky KEUCO. Jsou vystaveny v obchodech 
se sanitární technikou. Dotisk a kopírování, také částečné, pouze s 
výslovným souhlasem a s uvedením zdroje výrobní firmy. KEUCO GmbH 
& Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer.

Technické změny sloužící pokroku, potřebné změny barvy a designu a tiskové 
chyby si výslovně vyhrazujeme. 

Koncepce, layout a text: KEUCO GmbH & Co. KG. Fotografie: CASA GmbH & 
Co. KG, Münster; PF Performance Medien GmbH, Menden. Tisk: Meinders & 
Elstermann GmbH & Co. KG, Belm.

KEUCO ONLINE

Objevte naše výrobky 
a další brožurky online

keuco.com

Při vývoji našich výrobků usilujeme o změnu. Ta může 
spočívat ve funkčnosti. Nebo v designu produktů. 
Nebo nejlépe v obojím - ruku v ruce s vynikající kva-
litou KEUCO.

KEUCO
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KEUCO GmbH & Co. KG 
Postfach 1365 
58653 Hemer

Telefon +49 2372 904-0 
Telefax +49 2372 904-236

info@keuco.de 
keuco.com


