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Zadbaj o bezpieczeństwo
klientów, pracowników

oraz własne.
 



Nasze stacje do dezynfekcji
rąk doskonale sprawdzają się
w placówkach publicznych,
zakładach pracy, szkołach,
gabinetach, sklepach,
restauracjach i innych
lokalizacjach o znacznej ilości
odwiedzających. 

DOZOWNIKI

WOLNOSTOJĄCE

Dozowniki wolnostojące o
pojemności 5 l lub 900 ml,
kompatybilne z dowolnym płynem
dezynfekującym na bazie alkoholu i
wody, z wyborem sposobu
zasilania.

WISZĄCE

Dozowniki o pojemności 900 ml,
kompatybilne z dowolnym płynem
dezynfekującym na bazie alkoholu i
wody, z zasilaniem bateryjnym.  

Od 25 lat nieprzerwanie realizujemy codzienne i niecodzienne
projekty naszych klientów na rynku polskim i zagranicznym.
Specjalizujemy się w produkcji i montażu metalowych
stojaków reklamowych, ekspozycyjnych, wyposażenia
sklepowego oraz dozowników do dezynfekcji rąk.

GRUPA NOVAR



Dozowniki
zaprojektowane

przez
specjalistów. 
 Produkowane
w Polsce przez
producenta z
wieloletnim

doświadczeniem,
przy użyciu

materiałów z
polskich

przedsiębiorstw.
 
 

  



bezdotykowe,
automatyczne dozowanie
płynu dezynfekującego,
pojemność 900 ml,
2 dawki dozowania: 

rozpylanie płynu w postaci
mgiełki,
zasilanie bateryjne 8xAA,
kompatybilność z
dowolnym płynem na bazie
alkoholu i wody,
możliwość personalizacji
grafiki,
szybki termin realizacji
zamówienia,
prosta, stabilna konstrukcja,
gwarancja 12 mies. lub     
 50 000 cykli.

      0,7 lub 1,4 ml,

SD-DOZ-03
SŁUPEK

Cechy modelu
 

 



bezdotykowe,
automatyczne dozowanie
płynu dezynfekującego,
wieszany na 4 kołki (w
zestawie),
pojemność 900 ml,
2 dawki dozowania: 

rozpylanie płynu w postaci
mgiełki,
zasilanie bateryjne 8xAA,
kompatybilny z dowolnym
płynem na bazie alkoholu    
 i wody,
możliwość personalizacji
grafiki,
szybki termin realizacji
zamówienia,
prosta obsługa i wymiana
płynu,
gwarancja 12 mies. lub     
 50 000 cykli.

       0,7 lub 1,4 ml,

Cechy modelu
 

SD-DOZ-04
ŚCIANKA



Cechy modelu
 bezdotykowe i

automatyczne dozowanie
płynu dezynfekującego,
wolnostojący,
zamykany na kluczyk,
kompatybilny z dowolnym
płynem na bazie alkoholu    
 i wody,
pojemność do 5 l, prosto z
oryginalnego opakowania
płynu,
możliwość personalizacji
grafiki górnej i dolnej,
szybki termin realizacji
zamówienia,
prosta, stabilna konstrukcja,
gwarancja 12 mies. lub   
 200 000 cykli.

sieciowe + awaryjne bateryjne
akumulatorowe
sieciowe + akumulatorowe

    Rodzaje zasilania

SD-DOZ-05
MONOLIT



SD-DOZ-06
MINI

STOJĄCY

Cechy modelu
bezdotykowe,
automatyczne dozowanie
płynu dezynfekującego,
wolnostojący,
kompatybilny z dowolnym
płynem na bazie alkoholu    
 i wody,
pojemność 900 ml,
2 dawki dozowania:

rozpylanie płynu w postaci
mgiełki,
zasilany bateryjnie 8xAA,
stabilna konstrukcja,
prosta obsługa i wymiana
płynu,
gwarancja 12 mies. lub     
 50 000 cykli.

       0,4 lub 0,8 ml,



Cechy modelu
bezdotykowe,
automatyczne dozowanie
płynu dezynfekującego,
wieszany na 2 kołki (w
zestawie),
kompatybilny z dowolnym
płynem na bazie alkoholu    
 i wody,
pojemność 900 ml,
2 dawki dozowania:

rozpylanie płynu w postaci
mgiełki,
zasilany bateryjnie 8xAA,
prosta obsługa i wymiana
płynu,
gwarancja 12 mies. lub     
 50 000 cykli.

      0,4 lub 0,8 ml,

SD-DOZ-07
MINI

WISZĄCY



Cechy modelu
bezdotykowe,
automatyczne dozowanie
płynu dezynfekującego,
wieszany na 4 haczyki (w
zestawie),
kompatybilny z dowolnym
płynem na bazie alkoholu    
 i wody,
pojemność 1 l,
dozowanie płynu w postaci
porcji ok. 1 ml,
zasilanie akumulatorowe i
sieciowe,
prosta obsługa i wymiana
płynu, zamknięcie na klucz,
gwarancja 12 mies. 
możliwa personalizacja 

       i wersja wolnostojąca.

SD-DOZ-08
KOSTKA 



SD-DOZ-09
TERMO

Cechy modelu
bezdotykowe, automatyczne
dozowanie płynu
dezynfekującego oraz
bezdotykowy pomiar
temperatury ciała,
sygnał dźwiękowy i świetlny,
wolnostojący,
kompatybilny z dowolnym
płynem na bazie alkoholu     
 i wody,
pojemność 5 l,
regulowana dawka płynu:
0,5-2 ml,
zasilanie sieciowe,
prosta obsługa i wymiana
płynu, zamknięcie na klucz,
gwarancja 12 mies. 
możliwa personalizacja.

       



SD-DOZ-03 SŁUPEK.......................................................750,00 zł netto
SD-DOZ-04 ŚCIANKA....................................................550,00 zł netto

   SD-DOZ-05 MONOLIT
  sieciowe i bateryjne...................................................... 1330,00 zł netto
  akumulatorowe................................................................1380,00 zł netto
  sieciowe i akumulatorowe...........................................1420,00 zł netto
SD-DOZ-06 MINI STOJĄCY........................................460,00 zł netto
SD-DOZ-07 MINI WISZĄCY.........................................380,00 zł netto

CENNIK

SD-DOZ-09 TERMO......................................................2399,00 zł netto

   SD-DOZ-08 KOSTKA .......................................................610,00 zł netto

+ koszt wysyłki



Kontakt
T: 501 123 122 

dozowniki@novar.com.pl
Serwis: 501 131 132 


