
Szer. 147 mm × Gł. 101 mm × Wys. 268 mm

Płyn / Pianka

Mydło
Do umiejscowienia
na ścianie/blacie

Aerozol / ŻelCzujnik

Kod produktu  77099

Możliwość zamknięcia 
dozownika w celu 
zapobieżenia niepotrzebnym 
ingerencjom nieupoważ-
nionych osób.

 
Jeden komplet baterii 
z suchym ogniwem 
wystar-cza na jeden rok 
działania dozownika 
GUD-1000.*
* Testy przeprowadzone 
 na mydłach w płynie.

Działa na baterie Blokada 
bezpieczeństwa

Jednorazowa 
butelka

Wąski

Wymieniać puste butelki 
bezpośrednio na 
minimalizujące ryzyko 
skażenia jednorazowe 
butelki zawierające środki 
do higieny rąk firmy Saraya.

Dozownik GUD-1000 
o grubości 101mm, 
zainstalowany w korytarzach, 
nie stanowi przeszkody.

  

GUD-1000
Bezdotykowy dozownik

Higiena
Dozownik bezdotykowy GUD-1000 eliminuje 
ryzyko krzyżowych zanieczyszczeń.

Możliwość dostosowania
Obsługuje szereg mydeł, żeli oraz aerozoli 
dezynfekujących do higieny rąk.

Wszechstronność
Łatwość instalacji na ścianach oraz płaskich 
powierzchniach. Dozownik jest zasilany 
przez 4 baterie z suchym ogniwem, nie ma 
więc konieczności umiejscawiania go blisko gniazdka.

GUD-1000
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Nie da się pójść na większe ustępstwa 
niż bezdotykowe dozowanie środków 
do higieny rąk.

Środki do higieny rąk są dostępne 
w każdym miejscu, w którym ich 
potrzebujesz. Przymocuj GUD-1000 
do ściany lub postaw na blacie.

Środek
dezynfekujący 

4 x bateria
z suchym ogniwem



GUD-1000
Bezdotykowy dozownik

Specyfikacje mogą w każdej chwili zostać zmienione bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia o wprowadzeniu udoskonaleń.
Ponieważ jakość druku jest różna, rzeczywiste produkty mogą wyglądać inaczej, niż produkty przedstawione w niniejszym folderze.

Środki ostrożności
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Przed obsługą dozownika GUD-1000 należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Należy stosować wyłącznie substancje chemiczne zatwierdzone przez formę Saraya.
Inne substancje chemiczne mogą zniszczyć urządzenie.

Specifikacje Wymiary
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Otwory 
do montażu

Produkt

Produkt

Model

Wymiary

Waga produktu

Zasilanie

Temperatura robocza

Wilgotność robocza

Substancje chemiczne

Materiał

Szczegóły

Bezdotykowy dozownik

GUD-1000

szer. 147 × gł. 101 × wys. 268 mm

Ok. 785 g (z wyłączeniem opakowania i akcesoriów)

5-40°C (idealna dla konsystencji substancji chemicznych)

20-85% (bez kondensacji)

Wyłącznie substancje chemiczne wskazane przez producenta

Pokrywa ················································· PP

Obudowa ················································  PP

Okno w pokrywie ·····································  Przezroczysty PP

Wewnętrzny mechanizm ··························  ABS

Pojemnik na baterie z suchym ogniwem ···  PP

Alkaliczne baterie z suchym ogniwem (4 baterie)

Sarasoft A
Pieniące się mydło do rąk, bezzapachowe, gotowe do użycia. 

Cechy:

Alsoft VB
Formuła zawierająca dwa rodzaje alkoholu oraz kwas fosforowy może wykazać się 
doskonałymi właściwościami bakterio- i wirusobójczymi.

Cechy:
• Skuteczność: działanie antybakteryjne, grzybobójcze i wirusobójcze.
• Składniki aktywne: 100g produktu zawiera: Etanol 66,5 g, propan-1-o1 10 g.
• Kompatybilny z bezdotykowymi dozownikiem GUD-1000.

• Proste mydło w pianie na bazie oleju kokosowego.
• Zawiera emolient dla wygładzenia skóry.
• Bez ryzyka zapchania, pompka jest wymieniana wraz z butelką.

• Proste mydło w pianie na bazie oleju kokosowego.
• Zawiera emolient dla wygładzenia skóry.
• Bez ryzyka zapchania, pompka jest wymieniana wraz z butelką.
• Delikatny zapach zielonego jabłuszka utrzymuje się po spłukaniu rąk.
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Sarasoft AG
Pieniące się mydło do rąk o zapachu zielonego jabłuszka.

Cechy:




