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Stojaki na dozownik p³ynów do dezynfekcji
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom, jako bezpoœredni producent chcielibyœmy zaoferowaæ
Stojaki na dozownik p³ynów do dezynfekcji oferuj¹ce ³atwy i szybki dostêp do œrodków higieny
osobistej zapobiegaj¹cej rozprzestrzenianiu siê wirusów i bakterii.

Wykonanie:
1. Podstawa – stal lakierowana proszkowo – gwarancja trwa³oœci i
odpornoœci na uszkodzenia mechaniczne. Kolor: bia³y mat g³adkii
RAL9016 lub czarny mat struktura RAL9005. Istnieje mo¿liwoœæ
zmiany kolorystyki przy zamówieniach
powy¿ej 50 szt.
2. Pojemnik na dozownik standardowy lub
³okciowy i tacka na kapi¹cy œrodek –
wysokogatunkowa
stal
nierdzewna
odporna na korozjê. Oferujemy tak¿e
wiele opcjonalnych akcesoriów.

Zalety:
1. Modu³owoœæ: konstrukcja pozwala na regulacjê
wysokoœci akcesoriów oraz ich dobór wedle
zapotrzebowania.
2. Funkcjonalnoœæ:
opcjonalnie
stojaki
mo¿na
wykorzystaæ równie¿ na materia³y reklamowe – np.
gazetki, ulotki, broszury informacyjne itp.
3. Mobilnoœæ: po³¹czenie eleganckiego designu stojaków
z trwa³¹ i stabiln¹ konstrukcj¹ umo¿liwia
umiejscowienie ich w dowolnej przestrzeni, nie
zaburzaj¹c jej estetyki wokó³.
4. Wymiennoœæ: szyld umo¿liwiaj¹cy umieszczenie na
nim logo firmy lub infografiki dotycz¹cej dezynfekcji
r¹k.
5. Elegancja: nietuzinkowy, ponadczasowy i stonowany
wygl¹d umo¿liwia dowolne ustawienie stojaków w
lobby, holu, korytarzu, sali konferencyjnej, strefie
obs³ugi klienta czy recepcji.

Budowanie œwiadomoœci znaczenia higieny w dzisiejszym œwiecie pozytywnie
wp³ywa na wizerunek firmy wœród pracowników, klient ów i goœci.
Zapraszamy do kontaktu: kontakt@wiko.com.pl
Stojaki Wiko - niewielka zmiana dla firmy – wielka zmiana dla zdrowia nas wszystkich!
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System Stojaka Modu³owego DZ
Konstrukcja stojaka DZ1 RAL9005
Konstrukcja stojaka DZ1 RAL9016

DZ1_RAL9005
DZ1_RAL9016

Konstrukcja stojaka o wymiarach gabarytowych 365 x 365 mm w
podstawie oraz o wysokoœci 1400 mm. Wykonana z profilu stalowego
o wymiarach 60x60mm z jednostronn¹ perforacj¹.
Lakierowana proszkowo na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016
lub czarny matowy, struktura RAL9005..

Konstrukcja stojaka DZ2 RAL9005
Konstrukcja stojaka DZ2 RAL9016

DZ2_RAL9005
DZ2_RAL9016

Konstrukcja stojaka o wymiarach gabarytowych 365 x 480 mm w
podstawie oraz o wysokoœci 1400 mm. Wykonana z profilu stalowego
o wymiarach 60x60mm z dwustronn¹ perforacj¹.
Lakierowana proszkowo na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016
lub czarny matowy, struktura RAL9005..
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System Stojaka Modu³owego DZ
Pojemnik na podajnik na œrodek do dezynfekcji DZ

DZ_POJEMNIK

Pojemnik na podajnik na œrodek do dezynfekcji wykonany
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o gruboœci 0,8mm.
Wymiary gabarytowe pojemnika wynosz¹ 90 x 90 mm w mm wysokoœci.
Jest odporny na dzia³anie œrodków chemicznych.

Tacka na kapi¹cy œrodek do stojaka DZ

DZ_TACKA

Tacka na kapi¹cy œrodek wykonana z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej odpornej na dzia³anie œrodków chemicznych
Wymiary gabarytowe tacki wynosz¹ 60 x 160 mm wysokoœci.

Piktogram niebieski do stojaka DZ

DZ_PIKTO_9016

Podk³ad pod piktogram wykonany zosta³ z blachy stalowej o gruboœci 1 mm
i wymiarach gabarytowych 120 x 120 mm.
Malowany jest on na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Naklejka samoprzylepna przedstawia okr¹g³y piktogram opracowany
w kolorze niebieskim.

Piktogram grafitowy do stojaka DZ

DZ_PIKTO_9005

Podk³ad pod piktogram wykonany zosta³ z blachy stalowej o gruboœci 1 mm
i wymiarach gabarytowych 120 x 120 mm.
Malowany jest on na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Naklejka samoprzylepna przedstawiaj¹ca prostok¹tny piktogram
opracowany w kolorze szarym.
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System Stojaka Modu³owego DZ
Dozownik ³okciowy WIKO do stojaka DZ

DZ_DLW

Dozownik ³okciowy wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
odpornej na dzia³anie œrodków chemicznych. Posiada wytrzyma³y
mechanizm do naciskania dozownika.Wymiary gabarytowe w podstawie
wynosz¹ 90 x 90 mm a jego ca³kowita wysokoœæ to oko³o 217 mm
w zale¿noœci od zastosowanego dozownika.
UWAGA: Element systemu nie zawiera dozownika.

Dozownik ³okciowy WIKO do stojaka DZ RAL9016

DZ_DLW_9016

Dozownik ³okciowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Posiada wytrzyma³y mechanizm do naciskania dozownika.
Wymiary gabarytowe w podstawie wynosz¹ 90 x 90 mm a jego ca³kowita
wysokoœæ to oko³o 217 mm w zale¿noœci od zastosowanego dozownika.
UWAGA: Element systemu nie zawiera dozownika.

Koszyk druciany typ 1 (ma³y) do stojaka DZ RAL9016

DZ_KOSZ_1_9016

Koszyk druciany wykonany drutu stalowego lakierowanego proszkowo
na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Opracowany do ekspozycji elementów takich jak rêkawiczki, maseczki itp.
Wymiary gabarytowe koszyka to 180 x 180 mm w podstawie
oraz 50 mm wysokoœci.

Koszyk druciany typ 1 (ma³y) do stojaka DZ RAL9005

DZ_KOSZ_1_9005

Koszyk druciany wykonany drutu stalowego lakierowanego proszkowo
na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Opracowany do ekspozycji elementów takich jak rêkawiczki, maseczki itp.
Wymiary gabarytowe koszyka to 180 x 180 mm w podstawie
oraz 50 mm wysokoœci.
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System Stojaka Modu³owego DZ
Koszyk druciany skoœny typ 1 (ma³y) do stojaka DZ RAL9016

DZ_KOSZ_S_1_9016

Koszyk druciany wykonany drutu stalowego lakierowanego proszkowo
na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Opracowany do ekspozycji elementów takich jak rêkawiczki, maseczki itp.
Wymiary gabarytowe koszyka to 180 x 180 mm w podstawie
oraz 50 mm wysokoœci.

Koszyk druciany skoœny typ 1 (ma³y) do stojaka DZ RAL9005

DZ_KOSZ_S_1_9005

Koszyk druciany wykonany drutu stalowego lakierowanego proszkowo
na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Opracowany do ekspozycji elementów takich jak rêkawiczki, maseczki itp.
Wymiary gabarytowe koszyka to 180 x 180 mm w podstawie
oraz 50 mm wysokoœci.

Koszyk druciany typ 2 (du¿y) do stojaka DZ RAL9016

DZ_KOSZ_2_9016

Koszyk druciany wykonany drutu stalowego lakierowanego proszkowo
na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Opracowany do ekspozycji elementów takich jak rêkawiczki, maseczki itp.
Wymiary gabarytowe koszyka to 150 x 264 mm w podstawie
oraz 150 mm wysokoœci.

Koszyk druciany typ 2 (du¿y) do stojaka DZ RAL9005

DZ_KOSZ_2_9005

Koszyk druciany wykonany drutu stalowego lakierowanego proszkowo
na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Opracowany do ekspozycji elementów takich jak rêkawiczki, maseczki itp.
Wymiary gabarytowe koszyka to 150 x 264 mm w podstawie
oraz 150 mm wysokoœci.
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System Stojaka Modu³owego DZ
Haczyk pojedynczy do stojaka DZ RAL9016

DZ_HAK_1_9016

Haczyk pojedynczy wykonany z drutu stalowego
lakierowanego proszkowo na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
D³ugoœæ haczyka wynosi 150 mm.

DZ_HAK_1_9005

Haczyk pojedynczy do stojaka DZ RAL9005

Haczyk pojedynczy wykonany z drutu stalowego
lakierowanego proszkowo na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
D³ugoœæ haczyka wynosi 150 mm.

Haczyk podwójny do stojaka DZ RAL9016

DZ_HAK_2_9016

Haczyk podwójny wykonany z drutu stalowego
lakierowanego proszkowo na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
D³ugoœæ haczyka wynosi 150 mm.

Haczyk podwójny do stojaka DZ RAL9005

DZ_HAK_2_9005

Haczyk podwójny wykonany z drutu stalowego
lakierowanego proszkowo na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
D³ugoœæ haczyka wynosi 150 mm.
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System Stojaka Modu³owego DZ
Ekspozytor wkrêcany do stojaka DZ RAL9016

DZ_EKSP_9016

Ekspozytor mocowany magnetycznie
wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor
bia³y matowy, g³adki RAL9016. Przewidziany jest pod format grafiki A4.
Wymiary gabarytowe ramki 180 x 215 x 8 mm

DZ_EKSP_9005

Ekspozytor wkrêcany do stojaka DZ RAL9005

Ekspozytor mocowany magnetycznie
wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Przewidziany jest pod format grafiki A4.
Wymiary gabarytowe ramki 180 x 215 x 8 mm

Pó³ka skoœna do stojaka DZ RAL9016

DZ_P_SK_9016

Pó³ka skoœna wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor
bia³y matowy, g³adki RAL9016. Przewidzianado systrybucji ulotek formatu A4.
Wymiary gabarytowe pó³ki 298 x 210 x 88 mm

Pó³ka skoœna do stojaka DZ RAL9005

DZ_P_SK_9005

Pó³ka skoœna wykonana ze stali lakierowanej proszkowo na kolor
czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Przewidziana do systrybucji ulotek formatu A4.
Wymiary gabarytowe pó³ki 298 x 210 x 88 mm
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System Stojaka Modu³owego DZ
DZ_PS1_RAL9005

Panel úcienny 1 moduùowy do systemu akcesoriów DZ

Panel œcienny 1 modu³owy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Wymiary gabarytowe panela 190 x 90 x 20 mm

Panel úcienny 1 moduùowy do systemu akcesoriów DZ

DZ_PS1_RAL9016

Panel œcienny 1 modu³owy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Wymiary gabarytowe panela 190 x 90 x 20 mm

Panel úcienny 4 moduùowy do systemu akcesoriów DZ

DZ_PS4_RAL9005

Panel œcienny 4 modu³owy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor czarny matowy ze struktur¹ RAL9005.
Wymiary gabarytowe panela 600 x 215 x 20 mm

Panel úcienny 4 moduùowy do systemu akcesoriów DZ

DZ_PS4_RAL9016

Panel œcienny 4 modu³owy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor bia³y matowy, g³adki RAL9016.
Wymiary gabarytowe panela 600 x 215 x 20 mm
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System Stojaka Modu³owego DZ
DBW_RAL9016

Dozownik Bezdotykowy Wiko

Dozownik bezdotykowy aktywowany zbliýeniowo,
przeznaczony do zawieszania na stojaku DZ.
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor bia³y matowy,
g³adki RAL9016. Zbiornik na pùyn do dezynfekcji o pojemnoúci 1L.
Dozownik zasilany 4 akumulatorami typu "AA"
(akumulatory sprzedawane opcjonalnie).
Wymiary gabarytowe dozownika 130 x 124 x 215 mm

Dozownik Bezdotykowy Wiko

DBW_RAL9005

Dozownik bezdotykowy aktywowany zbliýeniowo,
przeznaczony do zawieszania na stojaku DZ.
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny matowy
ze struktur¹ RAL9005. Zbiornik na pùyn do dezynfekcji o pojemnoúci 1L.
Dozownik zasilany 4 akumulatorami typu "AA"
(akumulatory sprzedawane opcjonalnie).
Wymiary gabarytowe dozownika 130 x 124 x 215 mm

DBW_RAL9016

Dozownik Bezdotykowy Wiko - naœcienny

Dozownik bezdotykowy aktywowany zbliýeniowo,
przeznaczony do zawieszania na œcianie.
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor bia³y matowy,
g³adki RAL9016. Zbiornik na pùyn do dezynfekcji o pojemnoúci 1L.
Dozownik zasilany 4 akumulatorami typu "AA"
(akumulatory sprzedawane opcjonalnie).
Wymiary gabarytowe dozownika 130 x 124 x 215 mm

Dozownik Bezdotykowy Wiko - naœcienny

DBW_RAL9005

Dozownik bezdotykowy aktywowany zbliýeniowo,
przeznaczony do zawieszania na œcianie.
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny matowy
ze struktur¹ RAL9005. Zbiornik na pùyn do dezynfekcji o pojemnoúci 1L.
Dozownik zasilany 4 akumulatorami typu "AA"
(akumulatory sprzedawane opcjonalnie).
Wymiary gabarytowe dozownika 130 x 124 x 215 mm
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System Stojaka Modu³owego DZ
Tacka ociekowa do podajnika automatycznego

DBW_TACKA_DZ

Tacka ociekowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej
na dzia³anie œrodków chemicznych.
Przeznaczona do zawieszania na konstrukcji stojaka za pomoc¹
wpinania w perforacjê.
Zapobiega nadmiernemu zanieczyszczeniu powierzchni
bezpoœrednio pod dozownikiem.
Wymiary gabarytowe tacki to 128,5 x 120 mm

Tacka ociekowa do podajnika automatycznego na œcianê

DBW_TACKA_SC

Tacka ociekowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej
na dzia³anie œrodków chemicznych.
Przeznaczona do zawieszania na œcianie.
Zapobiega nadmiernemu zanieczyszczeniu powierzchni
bezpoœrednio pod dozownikiem.
Wymiary gabarytowe tacki to 128,5 x 120 mm

Projekt jest w³asnoœci¹ firmy Wiko Company S.A.
Informacje w nim zawarte nie mog¹ byæ kopiowane i przekazywane innym osobom bez zgody zarz¹du firmy.
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System Stojaka Modu³owego DZ
Podajnik na œrodek do dezynfekcji do stojaka DZ

DZ_PODAJNIK

Podajnik na œrodek do dezynfekcji w kolorze inox, wykonany z akrylu i stali
nierdzewnej o wykoñczeniu satynowym.
UWAGA: Dozownik przyk³adowy. Produkt mo¿e siê ró¿niæ pod wzglêdem
wymiarowym i materia³owym w zale¿noœci od dostêpnoœci.

Podajnik na œrodek do dezynfekcji do stojaka DZ

DZ_PODAJNIK

Podajnik na œrodek do dezynfekcji w kolorze bia³ym wykonany z akrylu.
UWAGA: Dozownik przyk³adowy. Produkt mo¿e siê ró¿niæ pod wzglêdem
wymiarowym i materia³owym w zale¿noœci od dostêpnoœci.

Podajnik na œrodek do dezynfekcji do stojaka DZ

DZ_PODAJNIK

Podajnik na œrodek do dezynfekcji w kolorze grafitowym
wykonany z tworzywa sztucznego.
UWAGA: Dozownik przyk³adowy. Produkt mo¿e siê ró¿niæ pod wzglêdem
wymiarowym i materia³owym w zale¿noœci od dostêpnoœci.
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