
www.toprental.pl

SANITIZERY – SPRZEDAŻ I WYNAJEM



Linia innowacyjnych urządzeń, które skutecznie

wspierają ochronę zdrowia w miejscach publicznych,

poprzez bezdotykową dezynfekcję rąk

aerozolem/płynem/żelem, zdalny pomiar temperatury

ciała i komunikaty wizualne.

Co to jest sanitizer?



OPIS

Materiały

Wymiary

240 x 230 x 1800 mm

Otwór rewizyjny

z elektroniką i zapasem płynu do 

dezynfekcji 

Korpus wykonany ze stali

nierdzewnej i/lub malowanej proszkowo

Kotwy mocujące

stabilne przytwierdzenie do podłoża

Funkcje

Czujnik pomiaru temperatury ciała

działający zdalnie i aktywowany automatycznie 

Monitor informacyjny LCD 27’’

z funkcją nawigacyjną, informacyjną i reklamową  

Atomizer rozpylający płyn do dezynfekcji

z automatyczną aktywacją uwalniania dawki 

aerozolu 

Czujnik aktywujący atomizer 

poprzez zbliżenie wewnętrznej strony dłoni



Kompaktowy wariant wolnostojący

z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie 

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

KORPUS stal nierdzewna malowana proszkowo, 3 mm

WYMIARY 150 x 1300 mm

ZBIORNIK poj. 5 litrów, ok. 7 500 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF

Warianty



BRANDING

KORPUS ZE STALI

w dowolnym kolorze z palety

RAL, z dowolnym logotypem

wygrawerowanym na froncie





WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

KORPUS stal nierdzewna i/lub malowana proszkowo 3mm

WYMIARY 240 x 230 x 1500 mm

ZBIORNIK poj. 10 litrów, ok. 15 000 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF

Duży wariant wolnostojący

z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem

Warianty





WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki aerozolu 

INFORMACJA ekran LCD 27’’ z funkcją dotykową

REKLAMA możliwość emitowania reklam i/lub aplikacji nawigacyjnej 

KORPUS stal nierdzewna i/lub malowana proszkowo 3mm

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm

ZBIORNIK poj. 10 litrów, ok. 15 000 dawek aerozolu 

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF

Duży wariant wolnostojący

z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk aerozolem

i ekranem dotykowym LCD 27’’

(opcjonalnie pomiar temperatury)

Warianty





DYSZA Z AEROZOLEM

Wbudowana pompka dawkuje płyn pod ciśnieniem, dzięki czemu

z dozownika nie kapie płyn, a podłoga wokół stacji jest czysta

DUŻE ZBIORNIKI

Duże zbiornik z płynem, od 5 do 10 litrów, które wystarczają

nawet na 15 000 dawek aerozolu i nie wymagają częstego uzupełniania

POWIADOMIENIA SMS/MAIL

Wbudowany sterownik AP150 z kartą GSM rejestruje poziom zużycia płynu

oraz wysyła raporty i powiadomienia (sms/mail), gdy zbiornik wymaga

uzupełnienia

REGULACJA DAWKI AEROZOLU

Sterownik AP150 pozwala również zdalnie programować wielkość

aplikowanej dawki aerozolu oraz ciśnienie w dyszy atomizera

BEZPIECZEŃSTWO 

Sterownik AP150 dezaktywuje dyszę z aerozolem w momencie jej

przypadkowego lub celowego trwałego przesłonięcia lub zaklejenia np. gumą do 

żucia

WZORNICTWO i KONFIGURACJA

Nowoczesna bryła produktu, możliwość konfiguracji funkcji wedle potrzeb klienta

oraz wykonania brandingu produktu w dowolnym kolorze z palety RAL

INSTALACJA i ZASILANIE

Możliwość trwałej instalacji stacji do podłoża lub mobilnej (przenośnej) instalacji

Stacje mogą być zasilane z sieci 220V lub za pomocą akumulatora (opcja)

Cechy



Warianty

Kompaktowy wariant wolnostojący lub wiszący

z funkcją bezdotykowej dezynfekcji rąk płynem/żelem

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA automatyczne dozowanie płynu/żelu na dłonie

CZUJNIK czujnik sensoryczny aktywujący uwolnienie dawki płynu/żelu

KORPUS metalowy, malowany proszkowo, tempered glass 3mm

WYMIARY stojący: 180 x 37 x 7 cm; wiszący: 75 x 37 x 7 cm

ZBIORNIK poj. 5 litrów, regulowana dawka płynu (4 stopnie regulacji)

RYSUNEK rysunek techniczny w osobnym PDF



Cechy

• WODOODPORNA KONSTRUKCJA

• SZYBA OCHRONNA EKRANU

• METALOWA OBUDOWA

• SYGNALIZACJA ŚWIETLNA BRAKU 

PŁYNU/ŻELU

• MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA 

ZDALNEGO WYŚWIETLANĄ 

TREŚCIĄ

• OPCJA CZUJNIKA POZIOMU 

PŁYNU/ŻELU WRAZ Z MODUŁEM 

GSM DO WYSYŁANIA ALERTÓW

• OPCJONALNA KAMERA DO 

MONITOROWANIA OTOCZENIA LUB 

POMIARU TEMPERATURY

• OPCJONALNE ZASILANIE 

AKUMULATOROWE



Przykłady zastosowań

DWORZEC, LOTNISKO BIURO, URZĄD SKLEP, CENTRUM HANDLOWE MUZEUM, KINO, TEATR

KLUB FITNESS BAR, KAWIARNIA RESTAURACJA PLAC ZABAW, PARK ROZRYWKI



Jednostkowy koszt wynajmu (netto)

Wariant

Cena jednostkowa 

zakupu (netto, 

powyżej 50 sztuk) 

1 dzień 3 dni 1 tydzień

1 780,00  zł 175,00  zł 350,00  zł 650,00  zł 

2 370,00  zł 240,00  zł 480,00  zł 850,00  zł 

4 900,00  zł 490,00  zł 980,00  zł 1 650,00  zł 

3 250,00  zł 300,00  zł 600,00  zł 1 100,00  zł 

3 750,00  zł 350,00  zł 700,00  zł 1 250,00  zł 

TRANSPORT

Powyższe ceny nie zawierają kosztów dostawy

INSTALACJA

Powyższe ceny nie zawierają kosztów instalacji,

które zależą od ilości zamówionych urządzeń i warunków 

montażowych

MONITORING i POWIADOMIENIA

Możliwość wyposażenia urządzeń w sterownik, router i kartę

GSM, co umożliwia monitorowanie stanu płynu oraz

wysyłanie raportów i powiadomień o konieczności serwisu

PŁYN

W przypadku zakupu urządzeń, płyn/żel do dezynfekcji rąk

jest uzupełniany przez klienta we własnym zakresie, dostęp 

przez otwór rewizyjny.

W przypadku wynajmu płyn zapewnia Top Rental.

GWARANCJA

Zapewniamy 24 m-ce gwarancji na komponenty

elektroniczne

Ceny zakupu, koszty wynajmu
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

KRAKÓW:

Magdalena Wujda

+48 668 465 665

mwujda@toprental.pl

WARSZAWA:

Mateusz Gruszecki

+48 600 552 222

mgruszecki@toprental.pl


