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ECOSTEP
je jednotkou na trhu s ekologickým vybavením toaliet. Pomôžeme vám znížiť nielen spotrebu
papierových uterákov, vody, elektriny, ale aj zároveň udržať hygienické toalety a prevádzku bez
zápachov. S každým z našich produktov šetríte svoje výdavky a hlavne prírodu.

Výpočet ročných nákladov na prevádzku
toaliet pri 300 použití denne.

PRODUKTY
sú ekologické, bezdotykové a antibakteriálne. Zamedzujú maximálnym možným spôsobom šíreniu
baktérií a vírusov. Moderný dizajn, precízne spracovanie, kvalita materiálov a ekonomická prevádzka
radia tieto výrobky k špičke na svetovom trhu.
A N A LÝ Z A A P R E Z E N TÁ C I A
vytvoríme pre Vás analýzu vašich nákladov, vrátane grafického zobrazenia, amortizácie a ďalších
potrebných informácií. Naše produkty Vám osobne odprezentujeme v mieste Vášho podnikania.
SERVIS DO 48 HODÍN
ak nastane akýkoľvek problém s výrobkom, garantujeme servis alebo výmenu do 48 hodín.
Ponúkame pravidelný servis, údržbu, čistenie a výmenu náhradných dielov na všetky naše produkty
bez nutnosti uzavretia servisnej zmluvy.
I N Š TA L ÁC I A A Š KO L E N I A
zariadime profesionálnu a rýchlu inštaláciu všetkých ponúkaných produktov.
Na naše výrobky poskytujeme vždy bezplatne školenie na údržbu a obsluhu.

Ná k la d y n a
s u š e n ie r ú k

Ná k la d y n a
p o u ž itie p is o á ra

Ce l kové
ro čn é
n á kl a dy

sušič rúk ECOSTEP R1.1
+ bezvodný pisoár ECOSTEP P1.1

22,31 €

70,38 €

92,69 €

bežný sušič rúk (2400 W)
+ klasický pisoár

263,- €

612,- €

875,- €

papierové uteráky
+ klasický pisoár

2747,- €

613,- €

3360,- €

P ro d u k ty

ZAPOŽIČANIE ZADARMO
využite možnosť zapožičania našich produktov na skúšku.

2500 €

N A S P L ÁT K Y A B E Z N AV ÝŠ E N I A
všetky produkty si môžete zaobstarať jednoducho na splátky bez navýšenia.

2000 €

NAŠE PROFESIONÁLNE PRODUKTY SÚ IDEÁLNE PRE:
• zdravotnícke zariadenia
• reštaurácie a bary
• letisko
• hotely
• športové a relaxačné centrá
• administratívne budovy
• oblasti so zvýšenými nárokmi na hygienu
• veľké i malé firmy
obchodné
centrá
a
supermarkety
• školy, kiná
•
• pet obchody a ZOO
• potravinárske prevádzky
• bytové jednotky či domy

1500 €

ENÍ PRO

V

500 €
92,69 €

N

OC

ecostep.cz

ZU

ekologické
a úsporné toalety

bežný sušič rúk
+
klasický pisoár

papierové uteráky
+
klasický pisoár

ĎALŠIE VÝPOČTY NÁJDETE NA NAŠOM WEBE, WWW.ECOSTEP.SK

O

ZU

O

ZU

O

OC

ecostep.cz

D

V

ekologické
a úsporné toalety

875,- €

sušič rúk ECOSTEP R1.1
+
bezvodný pisoár ECOSTEP P1.1

HO

ENÍ PRO

N

D

D

OC

ecostep.cz

HO

HO

ekologické
a úsporné toalety

1000 €

0€

HODNOTENIE ÚSPORNÝCH TOALET ECOSTEP

N

3360,- €

3000 €

ENÍ PRO

V

Sanita a hygiena

Aktuálne ceny energií, vodné, stočné a cena papierových uterákov je vypočítaná z priemerných cien v SR za 1. štvrťrok 2022.
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R1.1
Sušič rúk

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•

I N F O R M AČ N Ý D I S P L AY

•
•
•
ROZMERY SUŠIČA R1.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

F I LT R E H E P A 1 3 A P E N O V Ý

9 - 11 s.

PRAVIDELNÝ SERVIS
ZS GÉL

6

Sanita a hygiena

MOTOR
Motor
Napätie
Frekvencia
Príkon
RPM
Rýchlosť vzduchu
		
Štart
		
Hlučnost

bezuhlíkový, striedavý
220 - 240 V
50 / 60 Hz
1000 W / 750 W
35 000 U/min.
1/ 172 m/s (620 km/h)
2/ 122 m/s (440 km/h)
pomalý, automatický,
bezdotykový
70 dB

O S TAT N É
Materiál
		
Krytie
Rozmer
Váha
Test, certifikáty
		
Záruka
		
		

ABS - protipožiarna ochrana
94VO, PC, PMMA
IP33
š: 334 x v: 673 x h: 233 mm
cca 9 kg
CE, GS, EMS, ETL,
CCC, HACCP
5 rokov alebo 3.000 hodin
(1.000.000 užití pri sušení
10 sekúnd), 2 roky na prácu

Dostupné farby

•
•
•
• tri farebné varianty (biela, strieborná a čierna)

DOBA SUŠENIA

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

•
•

najmodernejší digitálny motor novej generácie
záruka 5 rokov alebo 1.000.000 použití
najnižšia spotreba el. energie 1000 W / 750 W
dve rýchlosti - jednoduché prepínanie
a zníženie hlučnosti
tvrdený plast odolný voči vandalizmu
nádržka na odkvap vody z rúk = suchá a čistá
podlaha
obsahuje osviežovač vzduchu a neutralizuje
zápach (ZS gél)
HEPA 13 filter - eliminuje 99,9% baktérií
zo vzduchu (je možné nahradiť penovým filtrom)
HACCP certifikát - vhodný pre potravinársku 		
prevádzku
dvojitý prachový filter
antibakteriálny povrch s ION PURE
diaľkové ovládanie pre zobrazenie
počtu a času použití
doba sušenia 9 - 11 sekúnd
servisný vypínač on / off
bez vyhrievania
svetelná signalizácia: zobrazenia behu,
ukazovateľ hladiny vody v nádržke, výmena filtra
osuší celé ruky z oboch strán naraz
až o 90% nižšia spotreba energie
než u bežného sušiča
veľký priestor pre pohodlné vloženie rúk
automatické bezpečnostné vypnutie
po 20 sekundách
rýchlosť vzduchu: 620 km / hod.
bezúdržbová prevádzka a ochrana proti krádeži
LED osvetlenie

Technická
špecifikácia

R1.1 i
hygienický sušič rúk
+ ionizátor vzduchu
+ HEPA 13 filter
+ antibakteriálny povrch

Sanita a hygiena
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R4.1
Sušič rúk

Hlavné výhody
• najmodernejší digitálny motor novej generácie
• HEPA 13 filter - eliminuje 99,9% baktérií
• UV-C svetlo - ničí baktérie zo vzduchu
• Ionizácia vzduchu - likviduje baktérie, vírusy,
zápach - čistí vzduch zápornými iónmi
• automatická sterilizácia vzduchu
po poslednom použití sušič čistí vzduch
ionizáciou, HEPA filtrom a UV filtrom. Motor ticho
beží na nízke otáčky a čistí vzduch (10 W)
po dobu 60 minút - je možné vypnúť
• kúrenie pre teplý vzduch (400 W) - je možné vypnúť
• nový ventilačný otvor pre rýchle a kvalitné sušenie
• záruka 5 rokov
• vypínač on/off
• dve rýchlosti
• vhodný na inštaláciu pod zrkadlo
• doba sušenia 9 - 11 sekúnd
• hliníkový kryt - antivandal

ROZMERY SUŠIČA R4.1

• veľmi malé rozmery a vysoký výkon
• až o 90 % nižšia spotreba energie ako
u bežných sušičov rúk
• bezúdržbová prevádzka a ochrana proti krádeži
• dve farebné varianty (strieborná a grafit)

H E P A 1 3 F I LT E R
DOBA SUŠENIA

9 - 11 s.

R4.1
hygienický sušič rúk

Technická
špecifikácia
MOTOR
Motor
Napätie
Frekvencia
Príkon
RPM
Rýchlosť vzduchu
Štart
		
Hlučnost

bezuhlíkový, striedavý
220 - 240 V
50 / 60 Hz
720 W (320 W + 400 W)
24 500 U/min.
96 m/s (346 km/h)
pomalý, automatický,
bezdotykový
71 dB

O S TAT N É
Materiál
		
		
		
Krytie
Rozmer
Váha
Test, certifikáty
Záruka
		
		

Letecký hliník eloxovaný,
3 mm, kartáčovaný,
teplotne odolný PP,
ohňovzdorný 94VO
IPX3
š: 272 x v: 136 x h: 123 mm
cca 3,3 kg
CE, GS, RoHs
5 rokov alebo 3.000 hodin
(1.000.000 užití pri sušení
10 sekúnd), 2 roky na prácu

Dostupné farby

+ ionizátor vzduchu
PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!
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+ UV-C
+ HEPA 13 filter

Sanita a hygiena
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Hlavné výhody

P1.1

Bezvodný pisoár P1.1, ktorý je jednotkou na trhu,

Technická
špecifikácia

vám odstráni zápach z toaliet spojený so

Bezvodný pisoár

splachovacími pisoármi a zlou údržbou

• UŠETRIA vysoké náklady

keramiky. Zníži spotrebu vody a ďalších nákladov

• ZBAVIA nepríjemných zápachov z toaliet

na bežnú údržbu. Čistenie bezvodného pisoára

• ZNÍŽIA upchatie odpadových trubiek až o 80%
• ZVÝŠIA štandard a čistotu toaliet

P1.1 nezaberie viac ako 20 sekúnd denne
ROZMERY PISOÁRA P1.1
Montáž na stěnu

130mm

575 mm

a zvládne ho naozaj každý.

• GARANTUJE životnosť ventilu
• NAHRADÍ 99% konkurenčných ventilov

Naše patentované ventily P1 ako jediné na trhu

• ZARUČÍ hygienickú prevádzku
• POMÔŽE k certifikátu LEED a ISO

účinne zabraňujú zápachu minimálne 6 mesiacov.
Konkurenčné ventily sa často menia po 1 až 5tich

270 mm

mesiacoch, prípadne sa musia zalievať veľkým

Varianta H
450 - 520 mm

množstvom vody a obsahujú špeciálne olejové

330 mm

náplne.
SET P1: VENTIL + KĽÚČ

Varianta V
0 - 410 mm

• úplne hygienická prevádzka
• ventil s garantovanou životnosťou
min. 6 mesiacov
• ventil je možné jednoducho vymeniť
aj do konkurenčných bezvodných pisoárov

360 mm
400mm
390mm

• značné zníženie nákladov za vodu a energiu
• pisoár je 100% bez zápachu a baktérií

Napojení: HT, DN 50
Sklon odpadu min. 4%

815mm

• keramický pisoár so špeciálnym povrchom
• jednoduché čistenie

380 mm
Podlaha

• šetrný k životnému prostrediu
• možno ľahko vymeniť za už nainštalované
PRINCÍP PISOÁRA P1.1

Jednotka
na trhu
bezvodných
pisoárov

1.
2.
3.
4.

splachovacie pisoáre
• celosvetovo patentovaná technológia

Bio Block
lapač pevných nečistôt
ventil P1
odtok do odpadu

SA N I TA R N Y B I O LO G I C K Ý Č I S T I Č

1

2
3

BIO BLOCK A VÔŇA DO BEZVODNÉHO PISOÁRA

PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

10 Sanita a hygiena
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Hlavné výhody

P6

Bezvodný pisoár P6 ktorý je jednotkou na trhu,
vám odstráni zápach z toaliet spojený so

Bezvodný pisoár

splachovacími pisoármi a zlou údržbou

• UŠETRIA vysoké náklady

keramiky. Zníži spotrebu vody a ďalších nákladov

• ZBAVIA nepríjemných zápachov z toaliet

na bežnú údržbu. Čistenie bezvodného pisoára

• ZNÍŽIA upchatie odpadových trubiek až o 80%
• ZVÝŠIA štandard a čistotu toaliet

P6 nezaberie viac ako 20 sekúnd denne
ROZMERY PISOÁRA P6

240mm

Technická
špecifikácia

300mm

400mm

a zvládne ho naozaj každý.

• GARANTUJE životnosť ventilu
• NAHRADÍ 99% konkurenčných ventilov

Naše patentované ventily P1 ako jediné na trhu

• ZARUČÍ hygienickú prevádzku
• POMÔŽE k certifikátu LEED a ISO

účinne zabraňujú zápachu minimálne 6 mesiacov.
Konkurenčné ventily sa často menia po 1 až 5tich
610mm

mesiacoch, prípadne sa musia zalievať veľkým
množstvom vody a obsahujú špeciálne olejové
náplne.

395mm

825mm

430mm - 465mm

650mm

SET P1: VENTIL + KĽÚČ

• značné zníženie nákladov za vodu a energiu
• pisoár je 100% bez zápachu a baktérií
• úplne hygienická prevádzka
• ventil s garantovanou životnosťou
min. 6 mesiacov
• ventil je možné jednoducho vymeniť
aj do konkurenčných bezvodných pisoárov

podlaha

• keramický pisoár so špeciálnym povrchom
• jednoduché čistenie
• šetrný k životnému prostrediu
• možno ľahko vymeniť za už nainštalované

PRINCÍP PISOÁRA P6

Jednotka
na trhu
bezvodných
pisoárov

1.
2.
3.
4.

splachovacie pisoáre

Bio Block
lapač pevných nečistôt
ventil P1
odtok do odpadu

• celosvetovo patentovaná technológia
SA N I TA R N Y B I O LO G I C K Ý Č I S T I Č

1

2
3

BIO BLOCK A VÔŇA DO BEZVODNÉHO PISOÁRA

PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

12 Sanita a hygiena
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Hlavné výhody

P1.1s

Bezvodný pisoár P1.1 sklolaminát, ktorý je jednotkou na trhu, vám odstráni zápach z toaliet spojený

Bezvodný pisoár
sklolaminát
ROZMERY PISOÁRA P1.1
Montáž na stěnu

so splachovacími pisoármi a zlou údržbou

• UŠETRIA vysoké náklady

keramiky. Zníži spotrebu vody a ďalších nákladov

• ZBAVIA nepríjemných zápachov z toaliet

na bežnú údržbu. Čistenie bezvodného pisoára

• ZNÍŽIA upchatie odpadových trubiek až o 80%
• ZVÝŠIA štandard a čistotu toaliet

P1.1 nezaberie viac ako 20 sekúnd denne
a zvládne ho naozaj každý.

• GARANTUJE životnosť ventilu
• NAHRADÍ 99% konkurenčných ventilov

Naše patentované ventily P1 ako jediné na trhu

• ZARUČÍ hygienickú prevádzku
• POMÔŽE k certifikátu LEED a ISO

účinne zabraňujú zápachu minimálne 6 mesiacov.
130mm

575 mm

Konkurenčné ventily sa často menia po 1 až 5tich
mesiacoch, prípadne sa musia zalievať veľkým

270 mm
Varianta H
450 - 520 mm

množstvom vody a obsahujú špeciálne olejové

330 mm

náplne.
SET P1: VENTIL + KĽÚČ

360 mm
400mm
390mm

Napojení: HT, DN 50
Sklon odpadu min. 4%

• úplne hygienická prevádzka
• ventil s garantovanou životnosťou
min. 6 mesiacov

• keramický pisoár so špeciálnym povrchom
• jednoduché čistenie

815mm

380 mm

• šetrný k životnému prostrediu
• možno ľahko vymeniť za už nainštalované

Podlaha

splachovacie pisoáre

PRINCÍP PISOÁRA P1.1

1.
2.
3.
4.

• značné zníženie nákladov za vodu a energiu
• pisoár je 100% bez zápachu a baktérií

• ventil je možné jednoducho vymeniť
aj do konkurenčných bezvodných pisoárov

Varianta V
0 - 410 mm

Jednotka
na trhu
bezvodných
pisoárov

Technická
špecifikácia

• celosvetovo patentovaná technológia

Bio Block
lapač pevných nečistôt
ventil P1
odtok do odpadu

NEREZOVÝ BEZVODNÝ PISOÁR P3
NEREZOVÝ BEZVODNÝ ŽĽAB P30

1

2
3

BIO BLOCK A VÔŇA DO BEZVODNÉHO PISOÁRA

PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

14 Sanita a hygiena
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MÁTE UŽ PRAVIDELNÝ
SERVIS PRE SUŠIČ RÚK ?

MÁTE UŽ PRAVIDELNÝ
SERVIS PRE BEZVODNÝ PISOÁR ?
Ponúkame Vám pravidelný servis bezvodných pisoárov ECOSTEP. Nestarajte sa
o výmeny, čistenie odpadov a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu
a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti!

Ponúkame Vám pravidelný servis sušiča rúk R1.1. Nestarajte sa o výmeny filtrov
a ZS gélov, čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu
a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti!

HLAVNÉ VÝHODY

HLAVNÉ VÝHODY

• pravidelný servis bude vykonávaný raz za štyri mesiace

• pravidelný servis bude vykonávaný raz za štyri mesiace

• o presnom dátume servisu Vás budeme informovať aspoň týždeň vopred

• o presnom dátume servisu Vás budeme informovať aspoň týždeň vopred

• garancia bezproblémového chodu pisoárov medzi jednotlivým servisom

• garancia bezproblémového chodu medzi jednotlivým servisom

• v cene servisu je obsiahnuté: kompletné čistenie pisoárov a odpadu,

• v cene servisu je obsiahnuté: kompletné čistenie a dezinfekcia,

výmena bioblocku Fresh, výmena ventilu, výmena adaptéra a info cedule

výmena filtra a ZS Gélu, výmena info cedule pokiaľ je poškodená,

pokiaľ je poškodená, kontrola funkčnosti, práca a doprava po SR.

kontrola funkčnosti, práce a doprava po SR.

CENA
• iba 19,99 € mesačne za jeden bezvodý pisoár ECOSTEP

CENA

• platba je možná mesačne alebo raz za štyri mesiace (jeden servisný cyklus)

• iba 15,59 € mesačne za jeden sušič rúk R1.1.

• servis sa uzatvára minimálne na jeden rok a to bez nutnosti podpisu zmluvy

• platba je možná mesačne alebo raz za štyri mesiace (jeden servisný cyklus)
• servis sa uzatvára minimálne na jeden rok a to bez nutnosti podpisu zmluvy

R O Č N Ý R O Z P I S P R Á C E A P O U Ž I T É D I E LY
Výmena Bioblocku

Výmena Bioblocku

Výmena Bioblocku

Kontrola a čistenie ventila

Kontrola a čistenie ventila

Kontrola a čistenie ventila

Čistenie odpadu

Čistenie odpadu

Čistenie odpadu

Please, do
do not
not pour
pour water
water into
into the
the urinal.
urinal.
Please,
Do not
not dispose
dispose any
any objects
objects into
into the
the urinal.
urinal.
Do

JåÚĹĜÒĩ±
na trhu
bezvodých
ŞĜŸŅ´ųƲ

Výmena info cedule

Tabule_R1+P1_2017_CZ.indd 1

Maximum responsibility
responsibility to
to the
the environment.
environment.
Maximum

!!
Prosíme, nelijte do pisoáru vodu.
{ųŅŸĝĵåØĹåĬĜģƋåÚŅŞĜŸŅ´ųƚƴŅÚƚţ
Nevhazujte žádné předměty.
cåƴĘ±ǄƚģƋåǆ´ÚĹæŞŵåÚĵèƋƼţ

Please, do
do not
not pour
pour water
water into
into the
the urinal.
urinal.
Please,
Do not
not dispose
dispose any
any objects
objects into
into the
the urinal.
urinal.
Do

JåÚĹĜÒĩ±
na trhu
bezvodých
ŞĜŸŅ´ųƲ

Výmena info cedule

bezvody-pisoar.cz || åÏŅŸƋåŞ.cz
ecostep.cz || ecostep.sk
ÆåǄƴŅÚƼěŞĜŸŅ±ų.cz
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Without using water and energy, no ﬂushing.
;MXLSYXYWMRK[EXIVERHIRIVK]RSǼYWLMRK

Maximum responsibility
responsibility to
to the
the environment.
environment.
Maximum

!!
Prosíme, nelijte do pisoáru vodu.
{ųŅŸĝĵåØĹåĬĜģƋåÚŅŞĜŸŅ´ųƚƴŅÚƚţ
Nevhazujte žádné předměty.
cåƴĘ±ǄƚģƋåǆ´ÚĹæŞŵåÚĵèƋƼţ

Please, do
do not
not pour
pour water
water into
into the
the urinal.
urinal.
Please,
Do not
not dispose
dispose any
any objects
objects into
into the
the urinal.
urinal.
Do
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JåÚĹĜÒĩ±
na trhu
bezvodých
ŞĜŸŅ´ųƲ

Čistenie sušiča rúk

Čistenie sušiča rúk

Dezinfekcia odkvapovej nádržky
Kontrola funkčnosti

Výmena info cedule

Insert both hands into the
dryer vertically.

2. Pomalu vytahujte ruce
směrem nahoru.
Slowly pull your hands upwards.

3. Po 10 sekundách jsou
Vaše ruce osušené.

Kontrola funkčnosti

Osoušeč
rukou

Výmena info cedule

1. Vložte obě ruce vertikálně
do osoušeče.
Insert both hands into the
dryer vertically.

2. Pomalu vytahujte ruce
směrem nahoru.
Slowly pull your hands upwards.

3. Po 10 sekundách jsou
Vaše ruce osušené.

Osoušeč
rukou

Výmena info cedule

1. Vložte obě ruce vertikálně
do osoušeče.
Insert both hands into the
dryer vertically.

2. Pomalu vytahujte ruce
směrem nahoru.
Slowly pull your hands upwards.

3. Po 10 sekundách jsou
Vaše ruce osušené.

Your hands will be dry in 10 seconds.

Your hands will be dry in 10 seconds.

Your hands will be dry in 10 seconds.

ecostep.cz | ecostep.sk

ecostep.cz | ecostep.sk

ecostep.cz | ecostep.sk

Doprava a práca po SR

Doprava a práca po SR

PRE OBJEDNANIE PRAVIDELNÉHO SERVISU
N ÁS N E VÁ H A J T E KO N TA K TOVAŤ !

¬

Doprava a práca po SR

1. Vložte obě ruce vertikálně
do osoušeče.

Dezinfekcia odkvapovej nádržky

¬

PRE OBJEDNANIE PRAVIDELNÉHO SERVISU
N ÁS N E VÁ H A J T E KO N TA K TOVAŤ !

Čistenie sušiča rúk

¬

Doprava a práca po SR

1.8.2017 18:04:01

¬

¬

¬

Doprava a práca po SR

Výmena ZS Gélu

Osoušeč
rukou

Bez použití vody a energie, bez splachování.
åǄŞŅƚǆĜƋĝƴŅÚƼ±åĹåųčĜåØÆåǄŸŞĬ±ÏĘŅƴ´Ĺĝţ
Maximálně šetrný k životnímu prostředí.
a±ƻĜĵ´ĬĹèŻåƋųĹƾĩǆĜƴŅƋĹĝĵƚŞųŅŸƋŵåÚĝţ

bezvody-pisoar.cz || åÏŅŸƋåŞ.cz
ecostep.cz || ecostep.sk
ÆåǄƴŅÚƼěŞĜŸŅ±ų.cz
åÏŅŸƋåŞ.sk | ecostep.hu | ecostep.pl
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Výmena ZS Gélu

¬ ¬

!!
Prosíme, nelijte do pisoáru vodu.
{ųŅŸĝĵåØĹåĬĜģƋåÚŅŞĜŸŅ´ųƚƴŅÚƚţ
Nevhazujte žádné předměty.
cåƴĘ±ǄƚģƋåǆ´ÚĹæŞŵåÚĵèƋƼţ

Výmena ZS Gélu

¬ ¬

Maximum responsibility
responsibility to
to the
the environment.
environment.
Maximum

Without using water and energy, no ﬂushing.
;MXLSYXYWMRK[EXIVERHIRIVK]RSǼYWLMRK

Výmena filtra

Kontrola funkčnosti
Bezvodý pisoár
Bezvodý
Waterless urinal
pisoár

Bez použití vody a energie, bez splachování.
åǄŞŅƚǆĜƋĝƴŅÚƼ±åĹåųčĜåØÆåǄŸŞĬ±ÏĘŅƴ´Ĺĝţ
Maximálně šetrný k životnímu prostředí.
a±ƻĜĵ´ĬĹèŻåƋųĹƾĩǆĜƴŅƋĹĝĵƚŞųŅŸƋŵåÚĝţ

12. mesiac

Výmena filtra

¬ ¬

Without using water and energy, no ﬂushing.
;MXLSYXYWMRK[EXIVERHIRIVK]RSǼYWLMRK

8. mesiac

Výmena filtra

Dezinfekcia odkvapovej nádržky

Výmena adaptéra
Bezvodý pisoár
Bezvodý
Waterless urinal
pisoár

Bez použití vody a energie, bez splachování.
åǄŞŅƚǆĜƋĝƴŅÚƼ±åĹåųčĜåØÆåǄŸŞĬ±ÏĘŅƴ´Ĺĝţ
Maximálně šetrný k životnímu prostředí.
a±ƻĜĵ´ĬĹèŻåƋųĹƾĩǆĜƴŅƋĹĝĵƚŞųŅŸƋŵåÚĝţ

bezvody-pisoar.cz || åÏŅŸƋåŞ.cz
ecostep.cz || ecostep.sk
ÆåǄƴŅÚƼěŞĜŸŅ±ų.cz
åÏŅŸƋåŞ.sk | ecostep.hu | ecostep.pl

Doprava a práca po SR

Kontrola funkčnosti

Výmena adaptéra
Bezvodý pisoár
Bezvodý
Waterless urinal
pisoár

Výmena info cedule

Čistenie pisoára

Kontrola funkčnosti

Výmena adaptéra

¬ ¬

Čistenie pisoára

Kontrola funkčnosti

4. mesiac

¬ ¬

¬ ¬

Čistenie pisoára

R O Č N Í R O Z P I S P R Á C E A P O U Ž I T É D Í LY

12. mesiac

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

8. mesiac

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

4. mesiac

F6
Osviežovač
vzduchu Pod,
Solo a Dual
SOLO

POD

Základné
informácie

Technická
špecifikácia

Interiérové vône Hyscent sú jednička na trhu v
prevonanosti malých i veľkých priestorov, ako sú
kancelárie, školy, chodby, sociálne zariadenia,
obchody, hotelové izby a pod. Podľa typu ponúkajú
možnosť nastavenia rôznych režimov, ale aj intenzitu dávkovania. Vďaka pravidelnej cirkulácii vzduchu
z prístroja sa vôňa v priestore neustále drží po celú
dobu trvanlivosti náplne.
Náplne sú ekologické, bez chemických zlúčenín a
sú vhodné aj pre deti. Podľa typu náplne a intenzity
osviežovača vydrží voňať až niekoľko mesiacov.
Viac na interierovavune.cz

O S TAT N É
Napájanie
		
Programovanie
Výstražný signál
Inštalačná výška
Náplň
Záruka

18 Sanita a hygiena

Hlavné výhody
• životnosť náplne 45 - 60 dní
• montáž na stenu alebo na stojan

Hyscent Pod je ideálny pre menšie priestory,
ktoré vám pomôže prevoňať. V menších priestoroch
nepotrebujete žiadny veľký prístroj na batérie alebo
elektrinu. Jednoducho ho kamkoľvek nalepíte.
Prevoňateľnosť: 30 m3 (cca 12 m2)

• zdravotná nezávadnosť
• efektívnejšie prevoňanie interiérov

Hyscent Solo je vhodný napríklad pre menšie
priestory ako sú hotelové izby, toalety, kúpeľne
alebo aj spálne, kancelárie, sociálne zariadenia
s pod. Máte možnosť si nastaviť denný alebo 24
hodinový režim, ale aj intenzitu dávkovania. Vďaka
pravidelnej cirkulácii vzduchu sa vôňa v priestore
neustále drží po celú dobu trvanlivosti vône.
Prevoňateľnosť: 70 m3 (cca 30 m2)

• bezúdržbová prevádzka
• dva farebné varianty (biela a čierna)

DUAL

V O N N É N Á P L N E - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk

Solo: 2 ks batérie C
Dual: 2 ks batérie D
áno
áno
0 - 3000 mm
vonne tabletky
2 roky

Hyscent Dual môže obsahovať 2 vône. Vďaka tejto
kombinácii môžete podľa ľubovôle zmiešať vône
tak, aby ste vytvorili svoju vlastnú. Ďalším módom
je možné vône striedať, tak aby ste si na vône nezvykli.
Hyscent DUAL je perfektným nástrojom na automatické prevoňanie interiéru. Môžete si nastaviť
intenzitu, denný alebo 24 hodinový režim a taktiež
dávkovanie vôní. To znamená, že si môžete ľubovoľne vône kombinovať a vytvárať si svoje vlastné.
Prevoňateľnosť: 180 m3 (cca 70 m2)

• pravidelná kontrola zloženia laboratórnymi
testami
• kombinácia viacerých druhov vôní =>
vytvorenie vlastnej

VONNÉ NÁPLNE

PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

Sanita a hygiena 19

F5
Veľkokapacitný
osviežovač
vzduchu Stealth

Základné
informácie

Technická
špecifikácia

Plne automatizovaný F5 Hyscent STEALTH je

O S TAT N É
Napájanie
Inštalačná výška
Programovanie
Výstražný signál
Náplň
Záruka

vhodný pre priestory s veľkou koncentráciou ľudí.
Prevoňateľnosť je až 1000 m3. Napájaný je priamo zo
zdroja elektrickej energie. Vďaka zásobníku až na 6
vôní, dokážeme vytvoriť kombináciu presne podľa
vašich požiadaviek. Súčasťou balenia je aj diaľkový
ovládač, pomocou ktorého si dokážete na diaľku

Dostupné
farby

upravovať intenzitu dávkovania vôní. Dávkovanie
sa dá nastaviť intenzitou, časom a aj dňom v týždni
a prebieha vždy pri montáži tohto prístroja. Vďaka
tomuto prístroju dokážete prevoňať aj dve spojené
poschodia.
Vhodné umiestnenie je napríklad do vstupných
recepčných priestorov, vstupných priestorov nákupných centier alebo iných chodbových systémov.

PRAVIDELNÝ SERVIS

Na výber tu máte vyhotovenie v bielej farbe alebo
matne čiernej. Je tu tiež možnosť dokúpenia

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

nástenného držiaka, ktorý ochráni Stealth pred odcudzením.
Viac na interierovavune.cz

230 V
0 - 3000 mm
týždenné, intenzita
informačný display
vonne tabletky
2 roky

Hlavné výhody
• plne automatický osviežovač
• dokáže prevoňať až 1000 m3
• plnohodnotné nastavenie vrátane dní,
intenzity a vymedzenie dĺžky dávkovania
• v prístroji môžete kombinovať ľubovoľne
6 vôní a vytvoriť tak vlastnú vôňu
• vône sú vyrobené z esenciálnych olejov
a sú vhodné aj pre deti a astmatikov
• prístroj je napájaný priamo z el. siete
• diaľkové ovládanie a upevnenie na stenu
(držiak je dodávaný osobitne)

V O N N É N Á P L N E - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk
M O N TÁ Ž N A S T E N U

ZÁSOBNÍK NA VÔNE

20 Sanita a hygiena
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Základné
informácie

F1

Väčšina osviežovačov vzduchu iba maskuje ne-

Osviežovač
vzduchu

príjemný zápach parfumom. ECOSTEP-F1 používa
systém molekulovej neutralizácie zápachu NeutraLoxTM. Vďaka revolučnému systému dávkovania
kyslíka funguje nepretržite 24 hodín po dobu 60
dní. Patentovaný plynový článok uvoľňuje presné

NEREZOVÝ F1S - ANTIVANDAL

dávkovanie kyslíka do náplne. Kyslík je vháňaný
do uzavretej komory, kde zo sáčku vytláča vôňu a
zaisťuje jej presné dávkovanie na výstupnú poduš-

Technická
špecifikácia
O S TAT N É
Napájanie
Inštalačná výška
		
Výstražný signál
		
Rozmer
Náplň
Záruka

2 x AA alkalické batérie
0 - 3000 mm
doporučená 1500 mm
výmena náplne
výmena batérie
š: 60 x v: 150 x h: 67 mm
vonný olej
2 roky

ku. Molekuly vonnej látky sa rozptýlia prirodzeným
pohybom vzduchu po celej miestnosti.

PRINCÍP OSVIEŽOVAČA VZDUCHU F1

Hlavné výhody
• osviežuje vzduch 24 hodín denne, 7 dní v týždni
• garantovaná životnosť náplne 60 dní
V O N N É N Á P L N E - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk

• neutralizuje molekuly zápachu - NeutraLoxTM
• nová technológia osvieženia vzduchu

Soothe

Clean

• žiadny spray ani ventilátor
• náplň z vonných olejov = žiadna chémia

Teplá a smyslná vůně
kombinuje santalové
dřevo a šafrán

Svěží květinová vůně,
s nádechem čerstvě vypraného
prádla a čisté bavlny

Přírodní čistá vůně
květin a vody

Blush

Charm

Glee

Teplá a jemná kombinace
zralých plodů s nádechem
šťavnaté a ovocné vůně

Nádherná melounová vůně
s podtextem zelené louky, citrusů
a lehce květinového pozadí

Zing

Zeal

Adore

Bliss

Soﬁstikovaná vůně
kombinuje čerstvé jablko
s jantarem a kořením

Povznášející směs eukalyptu,
rozmarýnu a kafru s tónem
svěží borovice

Punch

Spa

Osvěžující vůně zeleného
jablka a hrušky měkčené
broskví a ananasem

Tropická vůně s lehkou
svěžestí citrusu, sladkého
manga a na slunci zrající
papájou.

Svěží a povzbuzující aroma
s vůní levandule kořeněné
bylinkami

Crush

Glow

Flair

• účinný v priestore s veľkosťou až do 35 m2
• napájanie 2 x AA batéria
• veľmi malé rozmery a vysoký výkon
• bezúdržbová prevádzka
• nízke prevádzkové náklady
• LED signalizácia stavu
• výber z rôznych farieb prístroja a vôní
• vyrobené z recyklovaných materiálov

Tang
PRAVIDELNÝ SERVIS

Čerstvě nakrájené mandarinky Pulzující, temperamentní vůně
oslazené svěžími a šťavnatými limetky, citronu a grapefruitu
pomeranči

22 Sanita a hygiena

Exotická směs ananasu,
tropického ovoce a kokosu

Šťavnaté višně, se špetkou
mandlí a švestky na pozadí
vanilky a skořice

Intenzivně ovocná vůně
se špetkou pomeranče
podpořená horkým kořením

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!

Sanita a hygiena 23

F2
Osviežovač
vzduchu
a neutralizátor
zápachov

Základné
informácie

Technická
špecifikácia

Oxygen PRO F2 je jediná technológia, ktorá

O S TAT N É
Napájanie
Inštalačná výška
		
Výstražný signál
		
Rozmer
Náplň
Záruka

zaručuje uvoľňovanie vonnej látky do vzduchu
priebežne, sústavne a presne, po celú dobu
životnosti náplne.
Táto precízna technológia je založená na
„Palivových článkoch“, ktoré sa vo farmaceutickom
priemyslu používajú na podávanie liekov ľuďom
a zvieratám. Technológia Oxy-Gen Powered je
jednoduchá, spoľahlivá a nákladovo efektívna.

2 x AA alkalické batérie
0 - 3000 mm
doporučená 1500 mm
výmena náplne
výmena batérie
š: 117 x v: 140 x h: 103 mm
vonný olej
2 roky

Hlavné výhody
• osviežuje vzduch 24 hodín denne, 7 dní v týždni
• garantovaná životnosť náplne 30/60/60 dní
• neutralizuje molekuly zápachu - NeutraLoxTM
• nová technológia osvieženia vzduchu
• žiadny spray ani ventilátor
• náplň z vonných olejov = žiadna chémia
• účinný v priestore s veľkosťou až do 50 m2
• napájanie 2 x AA batéria
• veľmi malé rozmery a vysoký výkon
• bezúdržbová prevádzka

V O N N É N Á P L N E - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk

• nízke prevádzkové náklady
• LED signalizácia stavu
• výber z rôznych vôní
• vyrobené z recyklovaných materiálov

Exotická květinová vůně
kladivníku nočního, květu
pomerančovníku
a gardénie.

Exotická směs ananasu,
tropického ovoce
a kokosu.

Šťavnaté černé třešně
s nádechem mandlí,
švestek, vanilky a skořice

Čerstvá, povzbuzující
vůně s aromatickou
levandulí a ostrým kořením.

Intenzivní ovocný parfém
s nádechem pomeranče
doplněný kořením pro
zahřátí.

odstraňovač zápachu

Fantastická vůně melounu
modifikovaná chladnými
zelenými tóny, s nádechem
citrusových plodů a mírně
květinovým pozadím.

Intenzivní květinové tóny
kanangy vonné, lavandinu
a kakostu s nádechem
čerstvé kolínské a citronu.

24 Sanita a hygiena

Vůně lákavé čerstvě
Ryzí, čistá vůně jemných
rozkrojené mandarinky
květin a vodních tónů.
doslazená svěžím,
šťavnatým pomerančem.

Tento produkt poskytující aroma
s nádechem citronové trávy je
ideální volbou v prostorách, kde
je požadováno vysoce účinné
odstranění zápachu s použitím
velmi slabé vůně pouze
v indikativním množství.

Rafinovaná vůně
kombinující tóny
čerstvého jablka
s jantarem a kořením.

odstraňovač zápachu

PRAVIDELNÝ SERVIS

Nestarejte se o výměny, čištění a servis zařízení.
Včas Vás upozorníme na nutnost servisu a vše
zařídíme k Vaší maximální spokojenosti! Bez smlouvy!

Svou aktivní složkou v
podobě 100% přírodního
rostlinného oleje neutralizuje
široké spektrum pachů, a to
bez přidaných vonných olejů.
Kleer Natural je ideální volbou
v prostorách, kde není
žádoucí používat vůně.
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VPUSŤ
Podlahová vpusť

Základné
informácie

Údržba systému
Keďže tento systém nie je závislý na doplňovaní

vody, údržba je veľmi jednoduchá. Odporúčame
Podlahová vpusť bola historicky používaná pre
raz mesačne skontrolovať mriežku a tesnosť venodvodnenie počas umývania podláh, na vylievanie tilu. V prípade potreby ventil vybrať a vyčistiť pod
vedier alebo odvodnenie práčok. V súčasnej dobe
tečúcou vlažnou vodou.
slúži v prvom rade ako núdzová kanalizácia. To
znamená, že odvádza vodu, ktorá sa napríklad
vyliala z toalety alebo umývadla z dôvodu upchatia
odpadu alebo inej poruche, napríklad na práčke.
• jednoducho nahradí 100% vpusťov

Hlavné výhody

Časté problémy

• ventil zabraňuje vniknutiu kanalizačných

Klasické podlahové vpuste fungujú iba s kombináciou vody, ktorá vytvára prepad a tým zamedzuje
vniknutiu zápachu do miestnosti. Táto voda sa
rýchlo vyparuje a ak sa vpust často nezalieva novú
vodou, vzniká veľký problém so zápachom alebo
vnikaniu škodcov cez kanalizáciu do miestnosti.
Toto predstavuje veľký PROBLÉM s hygienou
a zápachom, ktorý je vnímaný veľmi negatívne.

• vpusť už nemusíte nikdy zalievať vodou

Riešenie - ECOSTEP
DRUHY VPUSTÍ

plynov a zápachov do miestnosti
• garantovaná životnosť ventilu minimálne
6 mesiacov (z praxe niekoľko rokov)
• ventil funguje aj za extrémnych podmienok
a tlakov
• systém je vybavený odnímateľným nerezovým
sítom pre jednoduché čistenie a údržbu
• veľkosti (v mm): 46, 50, 78, 90, 110, 117, 120,
145, 150, 180, 190

Podlahová vpusť ECOSTEP je inovatívny patentovaný systém, ktorý jednoduchým spôsobom
zabráni vniknutiu zápachov a škodcov do miestnosti. Eliminuje časté a nutné zalievanie klasického
vpusťa vodou. Systém ECOSTEP je veľmi efektívny
a jednoduchý s minimálnymi nárokmi na údržbu.
P R Í K L A D I N Š TA L ÁC I A V P U S T I
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VODA

Úspora vody

Základné informácie

Profesionálne produkty na úsporu vody s použitím v komerčnom aj súkromnom sektore.
Vysoko kvalitné nerezové výrobky, ktoré vám ušetria až 85% nákladov za vodné a stočné.
•
•
•
•

Ručné sprchy
Ručné LED sprchy
Nástenné sprchy
Aerátor

•
•
•
•

Redukcia prietoku vody
Sprchové hadice
WC waterstop
Špeciálne tlakové čističe

Aerátory, sprchy
a trysky
• vyrobené z nerezovej ocele vrátane jadra
• výrazné zníženie nákladov na vodné a stočné
• úplne vzduchotesný uzáver = nižšie riziko
tvorenia baktérií
• hrubé sítko = menšie kalcifikácie
• menšie plochy pre vápenné usadeniny
• verzia zabezpečená proti krádeži
• návratnosť investície po cca 300 užití
• vnútorný a vonkajší závit

WC WaterStop
• závažia z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele pre 		
nasadenie do splachovacích nádržiek toaliet
• znižuje spotrebu vody o 50%
• montáž do prepadovej rúrky vnútri ktoréhokoľvek
typu splachovacej nádržky

Bezdotykové
vodovodní batérie

• pevne nastavená teplota (KLASSIK, PROFI)
• prevádzka na batérie alebo elektrickú
sieť 230 V (12 V)
• chrómovaná mosadz, uzavretý povrch (KLASSIK)
• kartáčovaná nerezová oceľ, uzavretý povrch 		
inovatívny princíp turbulencie prúdu vody
(PROFI)
jednoduchá montáž na stenu
• riadiaca elektronika a magnetický ventil sú
zabezpečenie proti vandalizmu a odcudzeniu
namontované v separátnej jednotke
konštantne voliteľná spotreba vody 6 - 12 l / min. • vodorovná orientácia senzora
nastaviteľný uhol prúdu vody
• automatické nastavenie dosahu senzora
vyrobené z leštenej alebo brúsenej
• bezpečnostné vypnutie po 1 minúte
nerezovej ocele V4a
• aktivovateľné hygienické preplachovanie
bezpečnostný kľúč
• hygienické oplachovanie rúk
špecifický tvar a skrytá montáž
• úspora v spotrebe vody
nízke nároky na údržbu - minimálne kalcifikácie • odolné proti vandalizmu
energeticky úsporná sprcha
Vodovodné batérie vynikajú precíznym spracovaním
a vysokou kvalitou materiálov.
Aerátory zaručujú najnižšiu spotrebu vody,
čím výrazne znížia náklady.

Sprchy antivandal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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S2

S3

Bezdotykový
dávkovač mydla

Bezdotykový
dávkovač mydla

Dostupné farby

Dostupné farby

Základné informácie

Základné informácie
Dávkovač mydla ECOSTEP-S2 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérií.
Každý nový sáčok má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje špičkový chod dávkovača. Špeciálne
vákuové sáčky s mydlom zabraňujú vysušeniu a zaručujú čistú prevádzku bez vytekania mydla
na umývadlo alebo podlahu.

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 náplň 1.000 ml = cca 2.600 dávok
nový penový systém
úspora mydla až 65% oproti bežným dávkovačom
elektronické bezdotykové ovládanie
bez odkvapu a vytekania náplne (zamedzenie zaschnutého
mydla v okolí umývadla)
netvoria sa škodlivé baktérie
napájanie pomocou klasických batérií typ C
množstvo mydla je vždy konštantné bez ohľadu na stav nabitia batérií
zvukový a svetelný signál pri nízkej hladine mydla a batérií
náhradná náplň: klasické mydlo alebo dezinfekcia
farebné varianty: biela, biela/strieborná, čierna, čierna/chróm
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NÁHRADNÁ NÁPLŇ

Malý a výkonný penový dávkovač mydla ECOSTEP-S3 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle
na stave nabitia batérií. Každé nové vrecko má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje hygienický a bezproblémový chod dávkovača. Špeciálne vákuové vrecká s mydlom zabraňujú vysušeniu a zaručujú
čistú prevádzku bez vytekania mydla na umývadlo alebo podlahu.

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 náplň 1.000 ml = cca 2.600 dávok
nový penový systém
možnosť voľby veľkosti dávky peny
úspora mydla až 65% oproti bežným dávkovačom
elektronické bezdotykové ovládanie
bez odkvapu a vytekania náplne (zamedzenie zaschnutého mydla
v okolí umývadla)
netvoria sa škodlivé baktérie
množstvo mydla je vždy konštantné bez ohľadu na stav nabitia batérií
náhradná náplň: klasické mydlo alebo dezinfekcia
napájanie na 4x batérie AA (súčasť balenia)
farebné varianty: biela, čierna
rozmer: š: 125 x v: 240 x h: 100 mm

NÁHRADNÁ NÁPLŇ
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S4
Bezdotykový
dávkovač mydla

Dostupné farby

Základné informácie
Nový špičkový a výkonný dávkovač mydla ECOSTEP-S4 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle
na stave nabitia batérií. Vďaka nádrži na 1000 ml tekutiny, môžete použiť svoje mydlo.
Vyberte si z dvoch možností púmp - kvapalina alebo pena.

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoko kvalitný nástenný dávkovač so senzorom
uzatváracia nádrž na 1000 ml mydla
bezkontaktná a automatická prevádzka
extra dlhá výdrž batérie vďaka chytrej technológii úspory energie
systém pumpy 2 v 1 pre penu alebo sprej (v balení je vždy jedna pumpa)
skrytý uzamykací systém
navrhnuté na rýchle a jednoduché použitie
ľahké čistenie na zaistenie bezpečnosti a optimálnej hygieny
rozmer: š: 120 x v: 280 x h: 130 mm
4 x akumulátor „C“
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Dezinfekcia
a zdravie

S3

S4

Bezdotyková
dezinfekcia na ruky

Bezdotyková
dezinfekcia na ruky

Dostupné farby

Dostupné farby

Základné informácie
Malý a výkonný penový dávkovač dezinfekcie ECOSTEP-S3 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérií. Každé nové vrecko má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje hygienický a
bezproblémový chod dávkovača. Špeciálne vákuové vrecká s mydlom zabraňujú vysušeniu a zaručujú
čistú prevádzku bez vytekania mydla na umývadlo alebo podlahu.

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 náplň 1.000 ml = cca 3.000 dávok
bezalkoholová dezinfekcia šetrná k pokožke účinná proti COVID-19
nový penový systém
inštalácia na stenu alebo na voľne stojaci stojan
možnosť voľby veľkosti dávky peny
úspora dezinfekcie až 65% oproti bežným dávkovačom
elektronické bezdotykové ovládanie
bez odkvapu a vytekania náplne
netvoria sa škodlivé baktérie
množstvo dezinfekcie je vždy konštantné bez ohľadu na stav batérií
napájanie na 4x batérie AA (súčasť balenia)
farebné varianty: biela, čierna
rozmer: š: 125 x v: 240 x h: 100 mm
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STOJAN

NÁHRADNÁ NÁPLŇ
1000 ml

Základné informácie
Nový špičkový a výkonný dávkovač dezinfekcie ECOSTEP-S4 zaručuje vždy presné dávkovanie
nezávisle na stave nabitia batérií. Vďaka nádrži na 1000 ml tekutiny, môžete použiť svoju dezinfekciu.
Vyberte si z dvoch možností púmp - kvapalina alebo pena.
STOJAN

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoko kvalitný nástenný dávkovač so senzorom
uzatváracia nádrž na 1000 ml dezinfekcie
bezkontaktná a automatická prevádzka
extra dlhá výdrž batérie vďaka chytrej technológii úspory energie
systém pumpy 2 v 1 pre penu alebo kvapalinu
(v balení je vždy jedna pumpa)
skrytý uzamykací systém
navrhnuté na rýchle a jednoduché použitie
ľahké čistenie na zaistenie bezpečnosti a optimálnej hygieny
rozmer: š: 120 x v: 280 x h: 130 mm
4 x akumulátor „C“
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D1
Bezdotyková
dezinfekcia
na ruke
Steripower
D1 PICCO - NEREZ

Základné
informácie

Technická
špecifikácia

Bezdotyková dezinfekcia dávkuje prostriedok
priamo na ruky v množstve, ktoré si sami nastavíte.
Jej údržba je jednoduchá a z dvoch druhoch
veľkostí si ľahko vyberiete ideálne riešenie pre
svoju firmu. Patentovaný dávkovač dezinfekcie
EcoStep-D1 Steripower je pripravený na maximálne
využitie. Dávku dezinfekcie si sami nastavíte od 0,5
do 5 ml. Ako náplň môžete použiť akúkoľvek
dezinfekciu, prípadne na dávkovač napojiť kanister
s dezinfekciou.

O S TAT N É
Napájanie

220 - 240 V

		

alebo nabíjacie batérie 12 V

Výstražný signál

vybitá batéria

		

nastavené dávkovanie

Rozmer

D1:

		

š: 290 x v: 505 x h: 200 mm

		

D1 PICCO

		

š: 215 x v: 380 x h: 235 mm

Záruka

2 roky

Hlavné výhody
• bezúdržbové a nastaviteľné dávkovanie od 0,5 ml do 5 ml
• kompatibilita s bežnými dezinfekčnými prostriedkami (0,5 až 1,0 I)
• možnosť pripojenia priamo na kanister s dezinfekciou
• inštalácia je možná na voľne stojacom stojane či priamo na stenu
• veľký otvor na ruky zabraňuje znečisteniu okolia
• napájanie z elektrickej siete alebo z akumulátora
• optický varovný signál pred vybitím batérie
• netvoria sa aerosólové výpary
STOJAN

• využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach a v prevádzkach
so zvýšenými nárokmi na hygienu
• ECOSTEP-D1 možné doplniť diaľkovým počítadlom cyklov
• ECOSTEP-D1 možné prepojiť so systémami samočinného otvárania dverí riadeného čidlom
BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA DUOMAX

PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu.
Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas
Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime
k Vašej maximálnej spokojnosti! Bez zmluvy!
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D8

D10

Veľkokapacitný
dezinfekčný
stojan

Bezdotyková
dezinfekcia dverných
kľučiek 99point9

VNÚTORNÁ NÁDRŽ
NA DEZINFEKCIU

Základné informácie

Základné informácie

Veľkokapacitná bezdotyková dezinfekcia D8 je ideálna na miesta s veľmi

HYSO 99point9 je jediný automatický dávkovač dezinfekcie na dverové kľučky svojho druhu.
Patentovaný automatický systém na dezinfikovanie dverných kľučiek, likviduje 99,9% baktérií, vírusov
a plesní, eliminuje možnosť krížovej kontaminácie. 99point9 dávkuje dezinfekciu na báze Isopropanolu a kvartérnych amóniových zlúčenín pravidelne každých 15 minút. Rýchloschnúca dezinfekcia zaistí
pravidelnú dezinfekciu dverných kľučiek a to bez poškodenia povrchu kľučky a ani dverí. Vďaka tomuto
opatreniu dokážeme obmedziť možnosť nákazy a ochrániť tak Vašich zákazníkov a zamestnancov.

vysokým počtom užívateľov. V nohe stojana je objemná nádrž na 8 litrov
dezinfekcie. Nádrž sa plní z hornej strany stojana. D8 dávkuje prostriedok
priamo na ruky v množstve, ktoré si sami nastavíte. Dezinfekcia D8 funguje na 230V alebo na nabíjací akumulátor. Výška stojana je 1200 mm.

Hlavné výhody

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA
DUOMAX

• nádrž na 8 litrov dezinfekcie (až 22.000 dávok)
• bezdotykové dávkovanie
• bezúdržbové a nastaviteľné dávkovanie
• napájanie z elektrickej siete alebo akumulátor
• ľahká a rýchla údržba a čistenie
• optický signál dochádzajúcej náplne a vybitý akumulátor
• hliníková robustná konštrukcia
• využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných
zariadeniach, obchodných centrách, bazénoch, firmách, školách a pod.
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Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NÁHRADNÁ NÁPLŇ

upevníte takmer na každom type dverí
jednoduchá montáž a údržba
ľahké programovanie
precízne vyvinuté dávkovanie
signalizácia stavu batérie a náplne
senzor na detekciu svetla
vysoko kvalitná a rýchloschnúca dezinfekcia
nepoškodzuje dvere a nezanecháva na povrchoch žiadne stopy používania
na výber je z 3 intervalov dávkovania a doby dávkovania
balenie obsahuje dávkovač, batérie
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D7

DM

Dezinfekčné
a hygienické
utierky Wipepod

Bezalkoholová
dezinfekcia 2v1
Duomax

NÁHRADNÁ NÁPLŇ

Základné informácie
WIPEPOD je hygienický systém, obsahujúci vlhčené dezinfekčné utierky (obrúsky) a je určený
na sanitáciu, dezinfekciu, očistenie plôch a ľudskej pokožky. Skladá sa z troch častí: nástenný držiak,
dávkovací systém a hygienické obrúsky.

Hlavné výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rýchle, efektívne a mobilné riešenie dezinfekcie a prevencie proti vírusom a baktériám
neobsahuje alkohol a nedráždi ľudskú pokožku
100% Bio utierky, rozmer utierky: 24 x 28 cm
dezinfekcia a sanitácia všetkých povrchov aj ľudskej pokožky
zničí až 99,99% vírusov a baktérií
registrovaný na Ministerstve zdravotníctva a spĺňa najprísnejšie požiadavky na zloženie
nahradí proces umývania rúk počas 12-15 sekúnd
vďaka 3 protekčným zónam utierky nevysychajú
500 ks vlhčených utierok v balení
jednoduché dopĺňanie
jednoduchá montáž na stenu, stojan alebo na stôl
lacnejšie a viac praktické ako papierové uteráky, utierky a dezinfekcia v inej nádobe
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Základné informácie
Používaním správnej hygieny rúk je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako bojovať proti šíreniu
nebezpečných patogénov a infekcií. S dezinfekčným prostriedkom Duomax môžete ľahko chrániť
seba aj ostatné bez použitia vody alebo uterákov.
Dezinfekcia je bezoplachová, bez zápachov, bez alkoholu a preto neničí a nevysušuje pokožku.
Duomax ponúka dvojaký účinok, a preto čistí aj dezinfikuje ruky naraz.

Hlavné výhody
• Neobsahuje alkohol
• Dezinfekcia Duomax 2v1 je vhodná pre všetky typy dezinfekčných prístrojov – D1, D3, D8, apod.
• Preukázaná účinnosť: Testované v súlade s Európskymi normami proti širokému spektru:
Baktérií: EN 1276, EN1 4561 Plesní: EN 1650, EN 1275 Vírov: EN 14476 Spor: EN 13704
• Vhodné pre: zdravotnícke zariadenia, firmy, reštaurácie, školy a pod.
• Balenie: 5l
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D3
Bezdotyková
dezinfekcia na ruky
Sterihand

Základné
informácie

Technická
špecifikácia

Bezdotyková dezinfekcia D3 funguje na princípe

O S TAT N É

atomizácia dezinfekčného prostriedku. Vďaka tejto

Napájanie

220 - 240 V

technológii a kompresora sa dezinfekčný roztok

		

alebo nabíjacia batéria 12 V

Výstražný signál

prázdna náplň - dezinfekcia

Rozmer

D3 Sterihand:

		

š: 270 x v: 405 x h: 220 mm

potrebujete. Funguje na batériu 12 V alebo na 230

		

D3.2 Steriplus NEREZ

V. Ako náplň môžete použiť akúkoľvek dezinfekciu.

		

š: 400 x v: 555 x h: 243 mm

Záruka

2 roky

roztriešti na jemné kvapôčky, ktoré sa dostanú do
všetkých častí rúk.
Po vložení rúk do prístroja sa proces atomizácie
automaticky spustí a dezinfikuje ruky tak dlho, ako

D3 STERIPLUS - NEREZ

Hlavné
výhody
• bezúdržbová automatická prevádzka
• kompatibilita s bežnými dezinfekčnými prostriedkami
• inštalácia je možná na stôl, voľne stojacom stojane či priamo na stenu
• veľký otvor na ruke zabraňuje znečisteniu okolia
• napájanie z elektrickej siete alebo z akumulátora
• optický signál dochádzajúcej náplne
STOJAN

• vypínač ON/OFF
• využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach
a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA
DUOMAX
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D3.1
Bezdotyková
dezinfekcia na ruky
a chodidlá
Steriplus

D3.1 STERIJET - NA CHODIDLA

Základné
informácie

Technická
špecifikácia

Bezdotyková dezinfekcia D3 funguje na princípe

O S TAT N É

atomizácie dezinfekčného prostriedku. Vďaka tejto

Napájanie

220 - 240 V

technológii a kompresora sa dezinfekčný roztok

		

nebo nabíjecí batérie 12 V

roztriešti na jemné kvapôčky, ktoré sa dostanú do

Výstražný signál

prázdná náplň dezinfekce

všetkých častí rúk.

Rozmer

D3.1 Steriplus PROFI:

Po vložení rúk do prístroja sa proces atomizácie

		

š: 300 x v: 630 x h: 200 mm

automaticky spustí a dezinfikuje ruky tak dlho, ako

		

D3.3 Sterijet:

potrebujete. Funguje na batériu 12 V alebo na 230

		

š: 290 x v: 1030 x h: 180 mm

V. Ako náplň môžete použiť akúkoľvek dezinfekciu.

Záruka

2 roky

Hlavné výhody
• D3.1 Steriplus dezinfikuje celé ruky
• D3.3 Sterijet dezinfikuje chodidla z obidvoch strán
• bezúdržbová automatická prevádzka
• kompatibilita s bežnými dezinfekčnými prostriedkami
• inštalácia je možná na stôl, voľne stojacom stojanu či priamo na stenu
• veľký otvor na ruky zabraňuje znečisteniu okolia
• napájaním z elektrickej siete alebo z akumulátora
• optický signál dochádzajúcej náplne
• vypínač ON / OFF
• netvoria sa aerosólové výpary
• využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach
a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE
DUOMAX
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D4

D2

Dezinfekcia na
WC toaletné dosky

Bezdotyková
dezinfekcia na ruky
Germstar

NÁHRADNÁ NÁPLŇ

DEZINFEKČNÁ NÁPLŇ

Základné informácie
Malý a úsporný penový dávkovač dezinfekcie ECOSTEP-D4 na toaletné dosky.
Každý nový sáčok má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje špičkový chod dávkovača. Špeciálne
vákuové vrecká s alkoholovou dezinfekciou a prísadou mydla zaručujú čistú prevádzku bez vytekania
na podlahu.

Hlavné výhody

Základné informácie
Bezdotyková dezinfekcia dávkuje prostriedok priamo na ruky v množstve, ktoré si sami nastavíte.
Jej údržba je jednoduchá a z dvoch veľkostí ľahko vyberiete ideálne riešenie pre svoju firmu.
Kompaktnejší dávkovač dezinfekcie EcoStep-D2 Germstar umiestnite na stojan, na stôl alebo na stenu.
Náplň je vákuovo balená po 946 ml a jej výmena vám zaberie niekoľko sekúnd. Pre napájanie
postačujú 4 batérie LR20 „D“, ktoré vydržia 50 000 dávok.
STOJAN

• 1 náplň 500 ml = cca 1.500 dávok

Hlavné výhody

• nový penový systém

• bezúdržbové a nastaviteľné dávkovanie od 0,7 ml do 5 ml

• montáž na stenu
• manuálny systém dávkovania na toaletný papier
• horná strana dávkovača obsahuje návod na použitie
• úspora dezinfekcie až 65% oproti bežným dávkovačom

• jednorazová dezinfekčná náplň - 946 ml
• presný magnetický ventil
• inštalácia je možná na voľne stojacom stojane, na stôl či priamo na stenu

• bez odkvapu a vytekania náplne

• napájanie klasickými batériami LR20 „D“

• netvoria sa škodlivé baktérie

• životnosť batérií až 50.000 použití

• farebné varianty: biela

• netvoria sa aerosólové výpary

• rozmer: š: 100 x v: 195 x h: 100 mm

• využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných
zariadeniach a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu
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D11

SA1

Dezinfekční
a čistící terminály

SAVER ONE AED
Automatizovaný
defibrilátor

Základné informácie

Základné informácie

Bezdotyková dezinfekcia D11 funguje na princípe atomizácie dezinfekčného prostriedku. Vďaka tejto

Plne automatizovaný defibrilátor (AED) je malý ľahko ovládateľný prístroj, ktorý vie zachrániť život

technológii a kompresora sa dezinfekčný roztok roztriešti na jemné kvapôčky, ktoré sa dostanú do

pacienta postihnutého srdcovým zlyhaním. Dáva zrozumiteľné slovné pokyny pre postup pri

všetkých častí rúk i topánok.

záchrane, vie sám vyhodnotiť stav pacienta a sám tiež odporúča alebo vykonáva resuscitáciu.

Kompletný terminál SC150

Obsahuje info tlačidlo pre pohotovostného lekára - stručne - slovom informuje o doterajšom priebehu

Po vstupe na suché čistenie obuvi sa na niekoľko sekúnd automaticky spustia rotačné kefy, ktoré

resuscitácie! Prístroj komunikuje v slovenskom jazyku.

odstránia z topánok hrubú nečistotu. Pri ďalšom vstupe na dezinfekciu sa na niekoľko sekúnd
automaticky spustí atomizácia dezinfekcie obuvi. Pri tomto procese je možné dezinfikovať si aj ruky.
Celý systém sa dá napojiť na automatické otváranie dverí alebo terminálov.

Hlavné výhody
• ľahká a rýchla údržba a čistenie
• kompatibilita s bežnými dezinfekčnými prostriedkami
• veľký otvor na ruky zabraňuje znečisteniu okolia
• napájanie z elektrickej siete
• optický signál dochádzajúcej náplne
• bezpečnostný vypínač ON / OFF
• netvoria sa aerosólové výpary
• využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach, bazénoch
a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu
• ECOSTEP-D4 je možné prepojiť so systémami samočinného otvárania dverí riadeného čidlom

Hlavné výhody

O S TAT N É
Normy EN:

EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2,

		

EN 61000-4-2 úroveň 4, 			

• automatizovaný prístroj aj pre laikov

		

EN60601 -2-4:2003

• intuitívne ovládanie jedným tlačidlom

EKG analýza:

automatizovaná analýza EKG,

• automatická analýza EKG pacienta

		

výbojové rytmy (VF, rýchla VT), 		

• prístroj sám rozpozná, či bude vykonávať výboj

		

nevýbojové rytmy (asystolia, NSR)

• inteligentné automatické samotestovanie

Detekcia:

kontinuálne meranie impendace,

• vhodný do všetkých priestorov vrátane auta

		

detekcia pohybu, detekcia

• komunikuje v slovenskom jazyku

		

dýchania, kontrola kontaktu elektród

• obsahuje resuscitačnú sadu: nožnice,

Defibrilačný impulz: Adaptívny BTE (dvojfázový

rukavice, jednorazový holiaci strojček,

		

skrátený exponenciálny),

dýchaciu masku so spätným ventilom

Energia výboja:

50J - 200J

• výboj 50J – 200J

Trieda pristroja:

podľa smernice 2007/47/EC

• napojenie AED do počítača cez USB

Odolnost IP:

IP54

• záruka 6 rokov

Skladovanci teplota: -35° až +65°
Rozmery:
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BIO

Upratovanie
a facility

Biologický sanitárny
čistič Ecostep

Základné informácie
Špičkový biologický prostriedok, ktorý natrvalo odstraňuje problémy so zápachom. Odstraňuje vodný
kameň, zvyšky mydla a nečistôt.Neškodný pri styku s pokožkou a k životnému prostrediu. Klasifikovaný
ako ľahko biologicky rozložiteľný čistič.
POUŽITIE:
Sociálne zariadenia, bezvodné pisoáre (dom, byt, reštaurácie, hotely, kancelárie, potravinárske
prevádzky, zdravotnícke zariadenia, odpadové trubky atď.)
Pozor: Nemiešať s prostriedkami, ktoré obsahujú chlór alebo kyslé častice.
P RV É U P RATOVA N I E :
500 ml čističa na 5 litrov vody. Mokré stieranie alebo sprej. Nechajte zaschnúť a potom opláchnite
vodou. Opakujte dovtedy, kým zanikne všetok zápach.
U D R Ž I AVAC I E U P RATOVA N I E :
100 ml čističa na 5 litrov vody. Aplikáciu pozri vyššie. Pred použitím pretrepať!

Hlavné výhody
• eliminuje natrvalo problémy so zápachom
• PH 7 - šetrný k pokožke

TIP:

• riedi sa vodou v pomere 1:50
• mikrobiologická báza s výnimočnými

povrch nielen na toaletách. Odstraňuje zvyšky

výsledkami
• použitie: dom, byt, reštaurácie, hotely,
kancelárie, potravinárske prevádzky,

Biologický sanitárny čistič dokonale čistí všetok
mydla, nečistôt a trvalo ničí zápach.
Teraz stačí jedna fľaša s čističom na všetky
povrchy.

zdravotnícke zariadenia atď.
• príjemne vonia
• spĺňa maximálne nároky na hygienu
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SÍTKÁ

ODPAD

Vonné sitká
do pisoárov
Ekcoscreen
a Powerscreen

Čistič odpadu
Dosahuje špičkových výsledkov bez nutnosti
mechanického čistenia. Neobsahuje alkohol, chlór
alebo formaldehyd. Chráni životné prostredie.
TUBEFREE fáza 2 sa používa v nádržiach na vodu

Základné informácie
Sitká Powerscreen a Ekcoscreen vo vašich pisoároch zlepšia dojem zákazníkov z kvality a čistoty
vašich toaliet a zároveň znížia výšku nákladov na celkovú údržbu sociálnych zariadení. Naše sitká sú
nielen cenovo výhodné, ale ich životnosť je zároveň viac ako dvojnásobná v porovnaní s inými podobnými produktmi (každé sitko Ekcoscreen vydrží cez 60 dní, Powerscreen vydrží cez 30 dní). Sitká sú
ekologické, pretože ich nemusíte vymieňať tak často a sú vyrobené z unikátneho materiálu,
obsahujúce antibakteriálnu zložku, ktorá eliminuje baktérie a tým aj zápach. Sitká ďalej obsahujú

Základné
informácie
TUBEFREE je dvojfázový systém, ktorý dokonale

ako dezinfekcia proti E. coli, streptokoky a legionelle.

Hlavné výhody
• dokonale odstraňuje vodný kameň,
zvyšky tuku, nečistoty a zápach

odstraňuje vodný kameň, zvyšky tuku, nečistôt,

• použitie aj ako povrchová dezinfekcia

a zároveň dezinfikuje odpadové rúrky. Odstraňuje

• účinná dezinfekcia vďaka

nepríjemný zápach a zamedzuje jeho ďalšiemu
tvoreniu.

obsahu ionizátora striebra
• dokonale odstraňuje trvácne nečistoty
• zamedzuje tvorbe metánu

TUBEFREE je vhodný pre hotely, školy, reštaurácie,

• neobsahuje alkohol, chlór a formaldehyd

obchodné centrá a pod.

• šetrný k životnému prostrediu

Hlavné výhody

• profesionálna účinnosť

• bez zápachu - 100% bioodpad

• vydrží dvakrát dlhšie ako iné sitká do pisoára dostupné na trhu (30 - 60 dní podľa typu)

• odstraňuje všetky nečistoty a chráni potrubie

parfumovú zložku, ktorá uvoľňuje vôňu v priebehu času a to po celú dobu použitia.

• vyvinutý pre veľmi frekventované toalety, ako napr. obchodné centrá, v hoteloch,
konferenčných centrách, reštauráciách a nemocniciach
• patentovaná technológia „Sealed Bristles Technology™“ eliminuje rozstrek moču vo vnútri a okolo pisoára
• efektívna antibakteriálna zložka zabraňujúca šíreniu nepríjemných pachov
• unikátny materiál, ktorý uvoľňuje vôňu po celú dobu použitia
• uvoľňuje sviežu a čistú vôňu
• ideálne aj pre bezvodné pisoáre
• vyhovuje európskym VOC normám
• 100% recyklovateľný a ako jediný produkt na trhu je biologicky rozložiteľný

• odvápnenie potrubia
• bez zápachu a znečistenia (100% biologicky
rozložiteľné)
• dlhodobý efekt - dezinfikuje pomocou iónu
striebra
• profylaktické použitie
• zabraňuje tvorbe metánu

POZOR ŽÍRAVINA

TUBEFREE účinne eliminuje všetky nečistoty
a zápach. Obsahuje chlórhexidín, ktorý sa používa
v zdravotníctve ako povrchová dezinfekcia.

• možnosť vlastného brandingu
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Working Load:
≈ 1.35W @ 9v, 700mA (TBC)
Approvals:
TBC

Jak to
funguje?

Installation Mounting
The loo light can be installed via the four screws or the two retaining springs.
To use the spring you will need a minimum hole diameter of 90mm.
To use the 4 screws simply use the base as a templete to mark the 4 screw holes & the centre
power feed hole.

LOOLIGHTS

Špecifikácia
Specifikace svítidelsvietidiel
LooLights LooLights

Systém LooLights využívá
elektroniku a nejmodernější
senzory, které rozpoznají
obsazenost kabinky a převedou
ho do barevných světel známých
ze semaforů.

85 mm

85 mm

102 mm

Základné
informácie

VOLNO

Napájení ze sítě:
100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Provozní teplota:
5 - 30 °C
Provozní napětí:
12 V=
Maximální montážní výška: 3048 mm
Maximální zatížení:
≈2,7 W při 9 V, 700 mA
během přenosu přes WiFi
Možnosti montáže:
přímo na strop nebo přes držák
Provozní zatížení:
≈1,35 W při 9 V, 700 mA
Online konektivita:
WiFi, GSM
Certifikace:
certifikát CE
Záruka:
2 roky

125 mm

Systém stráženia
obsadenosti toaliet
OBSAZENO

Online Connectivity

MIMO
PROVOZ

Hlavné výhody

Cílem je nasměrovat uživatele, snížit nebezpečí neprůchodnosti a vám jako správci sociálních
zařízení vylepšit přehled a usnadnit práci.

MOUNTING POSITION REQUIREMENTS
Maximum working height
8’6” OR 2590.8 mm

Svietidlá LooLights nepoužívajú informácie o
obsadenosti kabínky z polohy zámku, zástrčky
předávání
dat doknaší
vlastní platformy a do technologie 3D Digital Twin.
Cieľom je rýchlo nasmerovať
používateľa
voľnej
alebo závory dverí. Znamená to jednoduchšiu
Vy máte
informace k dispozici na počítači, mobilním zařízení nebo v uživatelském rozhraní.
kabínke, znížiť nebezpečenstvo
nepriechodnosti
montáž, menej opotrebiteľných dielov a menej
a vám ako správcovi sociálnych zariadení vylepšiť
starostí s náhradnými riešeniami
prehľad a uľahčiť prácu.
pri mechanických poruchách.
Pre správcov sociálnych zariadení má systém

Střed dveří

Při pohledu zpod dveří

3048 mm

150 mm 100 mm
150 mm

Využitie dát a upozornenia môžu pomôcť utvárať
budúcu podobu toaliet vrátane cielenejšieho
upratovania a údržby s jasným a detailným
upozornením.
Systém Loolights nie je nutné pripájať na
náš systém a funguje aj ako samostatný prvok
na toaletách.
Vašim zákazníkom prinesie výrazne väčší komfort,
rýchlu orientáciu a vyššiu hygienu na toaletách.

Maximální
vzdálenost uvnitř
kabinky

LookingLooking
from below
fromthe
below
doorline
the doorline

100 mm

Doorline

Vy máte informácie k dispozícii na počítači, mobilnom zariadení alebo v užívateľskom rozhraní.

Maximální provozní výška:

8’6” OR 2590.8 mm

čase odovzdávania dátumu do našej vlastnej
platformy a do technológie 3D Digital Twin.

Systém kombinuje moderný a funkčný design
s bežne známym systémom farebných svetiel
semaforov. Užívateľa navádza na voľné miesta,
čím sa nemusí zdržiavať hľadaním a siahaním
na kľučky zatvorených toaliet.

8’6” OR 2590.8 mm

LooLights možnosť zapojenia do IoT av reálnom

Centre of doorway

8’6” OR 2590.8 mm

Pro správce sociálních zařízení má systém LooLights možnost zapojení do IoT a v reálném čase

Maximální
vzdálenost vně
kabinky

Maximum
Maximum
Centre Power
Centre feed
Power
hole
feed
distance
hole distance
from doorline.
from doorline.
150 mm 150
100mm
mm 100 mm

150 mm 150 mm100 mm 100 mm

Kontakní informace
Doorline

Maximum
Maximum
distancedistanceMaximum
Maximum
distancedistance
Inside cubicle
Inside cubicle
Outside Outside
cubicle cubicle
Doorline
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Tel: +420 257 316 462
email: info@ecostep.cz

Jednotka
na trhu
bezvodých
pisoárov

EcoStep s.r.o.
K cementárně 234/6
153 00 Praha 5, CZ

T:
E:

+421 911 284 924
info@ecostep.sk

Web:
E-shop:

Pobočka
Slovensko

Showroom
a prodejna Velká Bíteš

Showroom
a prodejna Praha

Horovce 186

Masarykovo nám. 6

Horovce, okr. Púchov

Velká Bíteš

Pod Klapicí 107/18
Praha 5

ecostep.sk
eshop.ecostep.sk

ecostep.sk | eshop.ecostep.sk | ecostep.cz | eshop.ecostep.cz

Vedeli ste, že...?

Zaistíme pravidelný servis.
Zariadenie len používate. Servis a údržbu
zaistíme k Vašej maximálnej spokojnosti. Bez zmluvy.

Profesionálna a rýchla inštalácia.

reg.: 32022SK

Na naše výrobky navyše poskytujeme
vždy zadarmo školenia údržby a obsluhy.
ZISTITE VIAC

Ekonomické aj ekologické.
Ekonomické aj ekologické.
Šetrite až 90% energie
a státisíce litrov vody ročne.

