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Dla kogo?

Biur i urzędów

Sklepów i galerii handlowych

Restauracji i hoteli

Przemysłu i magazynów

Przestrzeni publicznej

Dworców i lotnisk

Szkół i uczelni wyższych

Szpitali

Centrów medycznych

DOZOWNIKI
w ofercie MEDISEPT

DOZOWNIKI 
manualne - naścienne

DOZOWNIKI 
automatyczne

w systemie zamkniętym

z tworzywa ABS

ze stali nierdzewnej

1

2

wolnostojące

naścienne

1

2

3

Prawdziwa dezynfekcja



Dozowniki
w systemie zamkniętym

 teraz jeszcze bardziej skuteczna 
 i bezpieczna higiena rąk 

hermetyczny system zamknięty
bez dostępu powietrza

bezdotykowa aplikacja płynu
- zapobiega zakażeniom krzyżowym 

jednorazowe opakowania Velodes 1L
w formie woreczka

jednorazowe pompki - brak ryzyka
kontaminacji

szybkie i higieniczne
uzupełnienie wkładów

wyjątkowa łatwość użycia
- prosty w obsłudze, łatwy montaż

DOZOWNIKI
naścienne - manualne

Obejrzyj film jak zamontować dozownik naścienny

Dostępne modele:

Dozownik łokciowy
do systemu zamkniętego 1L
biały

Cena rekomendowana  netto168,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML009

Wymiary:
szer. 133 mm, wys. 270 mm, głęb. 195 mm

Dozownik łokciowy
do systemu zamkniętego 1L
biało-fioletowy

Cena rekomendowana  netto168,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML009F

Wymiary:
szer. 133 mm, wys. 270 mm, głęb. 195 mm

Dozownik do mydła
do systemu zamkniętego 1L
biały

Cena rekomendowana  netto124,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML007

Wymiary:
szer. 133 mm, wys. 270 mm, głęb. 115 mm

Dozownik do mydła
do systemu zamkniętego 1L
biało-fioletowy

Cena rekomendowana  netto124,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML007F

Wymiary:
szer. 133 mm, wys. 270 mm, głęb. 115 mm



Dostępne modele:

Dostępne modele:

Dozowniki
ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO

Dozowniki
z tworzywa ABS

Naścienny dozownik łokciowy ze stali nierdzewnej 

jest połączeniem minimalizmu, prostoty i estetyki 

z solidnością zastosowanych materiałów.

może być sterylizowany w autoklawie

posiada ruchomą tarczę z możliwością
ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml (co 0,5 ml)

dozownik wykonany z tworzywa ABS
o dużej odporności na alkohol

Poznaj i zamów wymienne wkłady Velodes 
do dezynfekcji rąk w pojemnościach 500 ml i 1L

Dozownik naścienny z tworzywa ABS 500 ml
Cena rekomendowana  netto135,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML011

Wymiary: szer. 85 mm, wys. 280 mm, głęb. 135 mm

Dozownik naścienny ze stali nierdzewnej PROCLEAN 05 ECO 500 ml
Cena rekomendowana  netto74,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML020D

Wymiary:
szer. 77 mm, wys. 198 mm, głęb. 55 mm

Dozownik naścienny z tworzywa ABS 1L
Cena rekomendowana  netto165,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML010

Wymiary: szer. 105 mm, wys. 325 mm, głęb. 160 mm

Dozownik naścienny z tworzywa ABS 500 ml z podstawką
Cena rekomendowana  netto156,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML012

Wymiary: szer. XXX mm, wys. XXX mm, głęb. XXX mm

Dozownik naścienny ze stali nierdzewnej PROCLEAN 1 ECO 1L
Cena rekomendowana  netto88,50

Kod produktu: IM-DEZ-ML021D

Wymiary:
szer. 95 mm, wys. 225 mm, głęb. 65 mm



Dozownik 
z tworzywa ABS i aluminium

 teraz jeszcze bardziej skuteczna 
 i bezpieczna higiena rąk 

Naścienny dozownik łokciowy, wykonany z wytrzymałego 
i lekkiego aluminium z pompką z tworzywa ABS

Pasuje do butelek 500 ml produktów z linii Velodes

DOZOWNIKI
naścienne - manualne

Dozownik łokciowy 500 ml aluminiowy
Cena rekomendowana netto252,00 

Kod produktu: IM-DEZ-ML016

Wymiary: szer. 81 mm, wys. 270 mm, głęb. 160 mm

Adapter do dozownika 
ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO

Produkt pozwalający na zamontowanie dozownika MEDISEPT w miejsce 
dotychczasowego urządzenia. Liczne dziurki pozwalają na montaż 
adaptera bez konieczności wiercenia nowych dziur w ścianie

Adapter do dozownika 
ze stali nierdzewnej 
PROCLEAN ECO
Cena rekomendowana netto21,50 

Kod produktu: IM-DEZ-ML030D

Wymiary: szer. 108 mm, wys. 230 mm 

Pasuje do dozowników ze stali nierdzewnej 
PROCELAN 05 ECO 500 ml i PROCELAN 1 ECO 1L



System dozowania środków 
czystości  PROMAX

Dozownik posiada przycisk spustowy do dozowania 
z możliwością zablokowania

W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, 
pozwalających na przygotowanie roztworów 
o stężeniu od 0,1% do 13%

System rozcieńczania detergentów do czyszczenia 
przeznaczony do dozowania maksymalnie 
1 lub 4 środków chemicznych

System dozowania PROMAX na max 1 produkt
Cena rekomendowana  netto402,00

Kod produktu: WA-MED-PSB1F3000000 16

Wymiary: szer. 160 mm, wys. 260 mm, głęb. 120 mm

Stojaki do dozowników 
PROCLEAN ECO

Stojaki z podstawką H i O pozwalające 
na zamontowanie dozowników 
PROCLEAN 05 ECO i 1 ECO ze stali 
nierdzewnej w dowolnym miejscu

Stojak z podstawką H
Cena rekomendowana netto178,00 

Kod produktu: IM-DEZML028D 

Wymiary: szer. 360 mm, wys. 1115,5 mm, głęb. 310 mm

Stojak z podstawką O
Cena rekomendowana netto285,00 

Kod produktu: IM-DEZ-ML031D  

Wymiary: wys. 1115,5 mm, śr. 350 mm

System dozowania PROMAX na max 4 produkty
Cena rekomendowana  netto639,00

Kod produktu: WA-MED-PSB4F1600000 16

Wymiary: szer. 160 mm, wys. 260 mm, głęb. 120 mm

Łatwe i wygodne dozowanie profesjonalnych

środków czystości MEDICLEAN

medisept.pl



Producent MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska

tel.: 81 535 22 22
info@medisept.pl

DOZOWNIKI
automatyczne

Dozownik
automatyczny wolnostojący
PROCLEAN 1

Poznaj i zamów płyny dezynfekcyjne do rąk Velodes 
w formie kanistra 5L dla dozowników wolnostojących oraz 
1L dla dozowników naściennych

Zapytaj przedstawiciela o możliwość
dzierżawy długoterminowej

Dozownik
automatyczny naścienny
PROCLEAN 2

Cena rekomendowana  netto1766,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML024D

Wymiary:
szer. 280 mm, wys. 1301 mm, głęb. 240 mm

Cena rekomendowana  netto1108,00

Kod produktu: IM-DEZ-ML025D

Wymiary:
szer. 261 mm, wys. 547 mm, głęb. 240 mm

Solidna metalowa 
konstrukcja
Obie wersje dezynfektorów 
wykonane są z odpornego na 
uderzenia metalu

Zasilanie sieciowe
Zapomnij o wymianie baterii. 
Dozownik wystarczy podłączyć 
do gniazdka sieciowego i gotowe

Pojemnik na płyn
Konstrukcja dozownika jest 
kompatybilna z wymiennymi 
wkładami płynów Velodes

Bezdotykowa
obsługa
Urządzenie aktywuje się 
automatycznie po zbliżeniu dłoni 
do dozownika

Czujnik ruchu na 
podczerwień
Specjalny czujnik ruchu 
sprawdza się również przy 
gorszym oświetleniu

Automatycznie dozowany 
płyn
Urządzenie samodzielnie 
odmierza ilość dozowanego 
płynu do dezynfekcji


