
System automatycznego dozowania 
mydła i środków higienicznych

Innowacyjny 
wielofunkcyjny system 
dozowania. Idealny dla 
publicznych łazienek 
i sanitariatów.

Elastyczność i niskie 
koszty użytkowania

Wiele rozwiązań 
higienicznych 
w toalecie i po za nią

Nowa technologia 
aerozolu zapewnia lepszą 
wydajność i efektywność 
przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów 
eksploatacji.

H Y G I E N E

www.hygienevision.pl
innowacyjność w świecie higieny



Rewolucyjny system ułatwia higienę 
toalety– jeden model automatycznego 
dozownika, dzięki unikalnej 
technologii, zapewnia wiele rozwiązań 
w zakresie higieny

Niezawodność – solidne czujniki 
podczerwieni wykrywają ruch ręki 
i dostarczają odpowiednią ilość - 
za każdym razem

Niskie koszty – opatentowany system 
dozowania zapewnia więcej dozowań 
niż wkłady workowe lub płyny

Najlepsza higiena rąk – automatyczna i 
bezdotykowa obsługa zapobiega 
zakażeniom krzyżowym

Stylowy wygląd – jest częścią  
nowoczesnej serii produktów 
systemów Hygiene Vision

Elastyczne dozowanie – zapewnia 
możliwość kontrolowania wielkości 
dozowanej dawki

Wkład z jednolitego aluminium – 
nie rozszczelnia się i nie wycieka
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A N T I B A C

Dobra rada: 
Jednorazowy wkład 
wymienny zapewni 
najwyższy stopień 
higieny!

Aerozol zapewnia 
wysoką jakość 
mydła w pianie 
i niski koszt 
użytkowania



Dlaczego visionshuffle Foam Wash?

 Wygodny dla użytkowników – 
gęsta piana sprawia, że mycie rąk 
to przyjemność, zachęcając do 
tego higienicznego nawyku

 Przyjazny dla skóry – formuła 
i aerozolowy proces wytwarzania 
gęstej piany już po jednej dawce 
zapewniają nawilżenie skóry rąk

 Niezawodny i tani w użyciu – 
unikalna technologia aerozolu 
dostarcza co najmniej 1500+ 
dozowań porcji piany

 Wybór produktów: 
Luxury Foam Wash –  
perfumowane i nawilżające mydło 
w pianie do czestego mycia rąk

Antibac Foam Wash – 
bezzapachowe mydło do mycia 
zgodne z normami higienicznymi 
EN1040 i EN12767

Dlaczego visionshuffle Hand Sanitizer?

 Najlepsza praktyka higieniczna – 
środek do mycia na bazie alkoholu 
eliminuje drobnoustroje i redukuje 
możliwość zarażenia krzyżowego

 Lepsza pielęgnacja dłoni – 
składniki nawilżające 
zapobiegają wysuszeniu 
i rogowaceniu skóry rąk

  Łatwe do wysuszenia ręce 

 Użycie bez wody – ręce mogą 
być oczyszczane w punktach 
bez dostępu do bieżącej wody

 Zawsze dostępny – wiodąca na 
świecie, unikalna technologia 
aerozolu dostarcza co najmniej 
2000+ dozowań z wkładu

Dlaczego visionshuffle Seat Sanitizer?

 Optymalna praktyka higieniczna 
– środek na bazie alkoholu do
oczyszczania wszystkich 
zmywalnych powierzchni

 Lepsza skuteczność –
 środek do czyszczenia na bazie 
alkoholu natychmiast eliminuje  99% 
niewidzialnych zanieczyszczeń 

 Szybkie czyszczenie – alkohol 
działa szybciej i jest dużo bardziej 
skuteczny od produktów na bazie 
mydła i wody

 Niezawodny i tani w użyciu – 
unikalna technologia aerozolu 
dostarcza co najmniej 2000+ 
dozowań porcji

    Komfort użytkownika – 
można bezpieczenie siadać 
na oczyszczonej desce 
klozetowej

Mydło w pianie
Piana zapewnia 
najlepsze mycie oraz 
najlepsze dozowanie

Higiena rąk Płyn z 
dużą zawartością 
alkoholu zapewnia 
wysoki poziom 
higieny

Higiena powierzchni 
Środek z dużą 
zawartością alkoholu 
do oczyszczania deski 
klozetowej

wkłady do higieny i pielęgnacji rąk wkłady do czyszczenia



Dozownik automatyczny:

Programowanie:

Dozownik automatyczny jest...vision

l	Nowoczesny i smukły design

l	Trwały, łatwy do czyszczenia materiał ABS

l	 Zasilanie: 3 x baterie alkaliczna AA 
nawet do roku czasu pracy

l	Wyświetlacz LED do kontroli stanu 
baterii oraz wymiany wkładu

 l	Przełącznik wielkości dawki

l	Prosty montaż na ścianie

Dokumentację oraz etykiety 
przygotowano zgodnie z 
nowymi  przepisami REACH

Dozownik spełnia zalecenia 
Dyrektywy WEEE/ZSEE 

Użyto wyłącznie substancji 
zarejestrowanych w ECHA

Dozownik i oraz pojemniki 
uzupełniające mogą być 
poddane recyklingowi bądź 
utylizacji zgodnie z 
lokalnymi przepisami

H Y G I E N E
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Hygiene Vision to najwyższej jakości profesjonalne produkty
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych

Generalny Przedstawiciel w Polsce: 
Eilfix Polska sp.j.

54-613 Wrocław, Krzemieniecka 109
www.hygienevision.pl * info@hygienevision.pl * tel: 71/354-56-05
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Specyfikacja: 
Dozownik: 12 szt/oz
Wkłady: 12 szt/oz

80mm /
3 1/8”

90mm /  
3 1/2”

239mm /
9 4/8” 253mm /

10”

alkaline  
batteries




