TOI® CARE.
Dezinfekční stojan
pro hygienu rukou.

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.

TOI® CARE – nový standard pro hygienu rukou.
Mobilní řešení pro staveniště, akce, kdekoliv potřebujete.

TOI® CARE

DEZINFEK4N9 STOJAN

Lepší hygiena. Kdykoli a kdekoli.
Nový rozměr ochrany zdraví: Pravidelné mytí resp. dezinfikování rukou snižuje riziko
přenosu virů a je jedním z podstatných ochranných opatření v souvislosti s COVID 19.
Nutnost nyní i do budoucna. Jak to ale má na staveništních nebo při akcích fungovat?

Jednoduchá přeprava
Hygiena rukou vždy tam,
kde je potřeba

Naprosto soběstačný
Funguje pouze mechanicky
bez elektřiny

Kompaktní a robustní
Pro použití ve vnitřních
i venkovních prostorách

Velký objem nádrže
Pro více než 3.000
použití

Bezkontaktní použití
Aktivace nožní pumpou

TOI® CARE je odpovědí na zvýšené nároky na hygienu na pracovišti a ve veřejných
prostorách. Nový dezinfekční stojan pro hygienu rukou se aktivuje

nožní pumpou. Do TOI® CARE se standardně plní emulze na mytí rukou a
lze ji tedy alternativně používat k mytí rukou. Nejvyšším nárokům na
hygienu může TOI® CARE vyhovět při naplnění desinfekčním
prostředkem na ruce. Díky kompaktním rozměrům lze stanici snadno
přepravovat a umožňuje rychlou, bezpečnou dezinfekci rukou - vždy přesně
tam, kde je potřeba.

DEZINFEKČNÍ STOJAN
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DEZINFEKČNˇI STOJAN

Hygienický pomocník pro každý případ.
Praktický, odolný, flexibilní dezinfekční stojan TOI® CARE je výborně vybavený pro použití na
stavbách. Ať už tuto mobilní hygienickou stanici umístíte kamkoli - přesvědčí funkčním
designem a robustní konstrukcí. Stojí za ní totiž osvědčená, dlouhodobá funkčnost TOI TOI
produktů. Výhodou je, že k provozu nepotřebujete elektrickou přípojku, baterie ani akumulátor.
S TOI® CARE chráníte nejen zdraví svých pracovníků, ale i životní prostředí.

Odolný vůči klimatickým vlivům
Vestavěná ochrana proti převrhnutí:
Kompaktní TOI® CARE má nízko
těžiště a skýtá jen malou plochu,
do které by se opřel vítr.
Zařízení lze umístit ve vnitřních
i venkovních prostorách.
Tím šetříte svoje kroky a čas.

Bezdotyková obsluha
Stačí sešlápnout nožní
pumpu.
Uživatel aktivuje stanici pro
hygienu rukou bezdotykově.
Další výhodou je celistvá

konstrukce bez zbytečných
spár a ploch pro ulpívání

Naprosto soběstačná
TOI® CARE funguje
čistě mechanicky a vystačí si
bez elektřiny, akumulátorů
či baterií - úsporné i ekologicky
šetrné řešení.

nečistot.

Překvapivě výkonný
Dezinfekční stojan je vybavený
10litrovou výměnnou nádrží na
emulzi na mytí nebo
Dezinfekci rukou. To
umožňuje více než 3.000
aplikací a navíc přispívá k
redukci odpadů

DEZINFEKČNÍ STOJAN
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Mobilní sanitární řešení od lídra na trhu.
V souvislosti s pandemií koronaviru došlo ke změně řady zákonných předpisů o
ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Dle nařízení o pracovištích musejí nyní
zaměstnavatelé zajistit nejen dostatečné množství toalet, ale též prostředky k mytí
rukou v bezprostřední blízkosti pracoviště. Spolehněte se při své koncepci hygieny
na TOI TOI, specialistu a lídra na trhu s mobilními sanitárními řešeními s více než
27 letými zkušenostmi.

Bezdotyková stanice pro hygienu rukou TOI® CARE je dalším doplněním
našeho produktového portfolia. V kombinaci s toaletními kabinami a
sanitárními kontejnery přispívá k podstatnému zvýšení hygienických
standardů na vašem staveništi.
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TOI® CARE

DEZINFEKČNÍ STOJAN

Jistě dobrý nápad pro eventy a
akce.
Všude tam, kde se schází hodně lidí, je důsledná hygiena rukou nepostradatelná.
Robustní řešení TOI® CARE se hodí i k použití na akcích a eventech - a trvale přispívá k
umožnění nového sdílení ve veřejném prostoru. Dezinfekční stojan pro hygienu rukou lze
flexibilně umístit na vstupu, u toalet i v prostorách akce. Jednoduché řešení, díky kterému
můžete návštěvníkům nabídnout výrazně větší bezpečí. I před supermarketem, na nádraží
nebo na autobusové zastávce zajistí TOI® CARE nutnou zvýšenou hygienu.

Kompletní servisní balíček.
Pohodlný, efektivní, ekonomický: TOI® CARE si nemusíte kupovat. Nabídka TOI
TOI, sanitární systémy, s.r.o. obsahuje pronájem a servis, což znamená:
Pronajmete si mobilní stanici pro hygienu rukou na dobu nejméně tří týdnů:
Dodáme vám požadovaný počet produktů a v případě potřeby vám náš
vyškolený odborný personál vymění nádrž. Až TOI® CARE nebudete
potřebovat, jednoduše se dohodneme na termínu vyzvednutí.

DEZINFEKČNÍ STOJAN PRO HYGIENU RUKOU

TOI® CARE
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Výška 1.230 mm
Délka 500 mm
Šířka 500 mm
Hmotnost
- bez výplně vodou nebo pískem
k zatížení spodní části:

12,5 kg

- včetně plné 10litrové nádrže a naplnění vodou
k zatížení spodní části:

38 kg
* Technické změny vyhrazeny

VYBAVENÍ**
Horní část
Spodní část
2x nožní pumpa
Rozstřikovací tryska mosaz s opláštěním z ušlechtilé oceli
10l vyměnitelná nádrž s emulzí na mytí ruku
nebo dezinfekcí na ruce
4 stavitelné nohy se závitem M8

1

(závit M8 lze rovněž použít k zajištění proti krádeži)
Piktogramy jako pokyny k použití
**Vybavení se může lišit
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LEGENDA
1

Horní část

3

Rozstřikovací hlavice/tryska

2

Spodní část

4

Nožní pumpa

lze naplnit vodou,

5

10 litrů výměnné nádrže s

nebo pískem

emulzí na mytí rukou nebo
dezinfekcí na ruce

TECHNICKÉ ÚDAJE*

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pobočky Slaný, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Hradec
králové, Brno, POděbrady
www.toitoi.czˇ

