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PRODUSELE LUNII IUNIE 2020 

STATII DE IGIENIZARE SI DEZINFECTARE 

 

1. STATIE HYGIENE SQUARE 

 

Am dori să vă prezentăm noul nostru produs, care este stația de igienă 

compactă SQUARE. 

Stația are un recipient încorporat de 1 litru pentru lichide, loc pentru 

mănuși în vrac sau într-o cutie și loc pentru prosoape de hârtie pentru a 

garanta igiena maximă. 

Datorită designului său compact, dimensiunilor 

mici și soluțiilor oferite, poate găsi aplicație în 

spațiile publice. 

Stația de igienă SQUARE a fost proiectată în 

așa fel încât să se potrivească pe deplin cu linia 

de pubele ALDA EKO Square. 

Caracteristici: 

 Închidere cu cheie 

 Design compact 

 Garnitura antialunecare la baza 

 Capacitate mare cos – 50 litri 

 Mânere ergonomice pentru manipulare 

 Indicator nivel pentru dezinfectant 

Dimensiune (LxlxH): 30x30x98 cm 

 

 

PRET:   189,00 euro/buc 

PRET PROMO: 165,00 euro/buc 

 

Nota: in pret nu sunt incluse dezinfectantul si rolele de mănuși 

 

Termen de livrare: 4-5 săptămâni 
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2. STATIE HYGIENE SIMPLE 

 

Sistem de dezinfecție simplu de utilizat si ușor de amplasat la intrarea in 

magazine, supermarket-uri, mall-uri, sedii de firma, depozite, etc. 

Vizualizare nivel lichid (gel de dezinfectare sau 

dezinfectant cu alcool pentru mâini). 

Dimensiune: 

Baza: 30x30 cm 

Lățime: 29,34 cm  

Înălțime: 115,3 cm 

 

Alte dotări la cerere: 

• Tăvița din inox 

• Vopsire alta culoare conform RAL 

 

PRET:   219,00 euro/buc 

PRET PROMO: 190,00 euro/buc 

 

 

 

 

 

 

 

3. STATIE HYGIENE HIGH-PAXA 

Robust și circular 

Coloana de dezinfectare are o construcție deosebit de robustă și durabilă și este produsă în 

Olanda. Cadrul este realizat din oțel acoperit cu pulbere și poate duce la bătaie. Toate părțile 

coloanei sunt, de asemenea, 100% reciclabile și adaptabile la noile funcții, ceea ce face ca 

coloana să fie imediat rezistentă. Nu este de mirare, deoarece LUNE a avut o reputație puternică 

de ani buni când vine vorba de reglarea, recondiționarea și reutilizarea produselor și pieselor 

pentru păr, conform principiului circularității. 

Igiena maximă 

Funcția principală a coloanei de dezinfectare este desigur: dezinfectarea completă. Acest lucru 

este posibil prin lichidul dezinfectant special din distribuitor, care este plasat la o înălțime 

ergonomică. Sub distribuitor se află o tavă de picurare din oțel inoxidabil, pe care o puteți scoate 

și curăța cu ușurință. În coloana înaltă puteți așeza un poster cu instrucțiuni la nivelul ochilor 

deasupra distribuitorului în suportul special pentru afiș. De asemenea, puteți oferi coloanei 

(opțional) diferite opțiuni de expansiune, cum ar fi un suport pentru mănuși de unică folosință și 

role hârtie. Acestea nu sunt furnizate de noi. Cu toate acestea, ne puteți contacta pentru a 

reumple pachetele de lichid dezinfectant. 

Livrăm coloana în mod standard cu un distribuitor acționat de cot (cu un suport robust din oțel 

inoxidabil). Opțional este disponibil un distribuitor cu senzor electronic (fără atingere). Dacă 

începeți cu versiunea manuală, puteți face upgrade cu ușurință mai târziu la un preț foarte 
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rezonabil. 

  
Design inteligent și funcțional 

Designul coloanei de dezinfectare este elegant și actual, astfel încât 

să se încadreze perfect în orice mediu de afaceri. Culorile de bază 

sunt antracit sau alb, dar la cerere putem vopsii produsul în 

majoritatea culorilor RAL. De asemenea, putem oferi coloana cu 

logo-ul companiei proprii. Acest lucru vă permite să potriviți perfect 

designul general cu identitatea dvs. corporativă. Mai mult, coloana 

poate fi înclinată și rulată fără efort datorită a două roți ascunse; 

acest lucru este deosebit de util dacă doriți să mutați coloana în mod 

regulat sau să îi oferiți o altă aplicație. 

  

Cumpără sau închiria 

Pentru ca aceasta coloana de dezinfectare să fie cât mai accesibilă, 

puteți alege între cumpărare sau închiriere. Depinde doar de ceea 

ce se potrivește cel mai bine planificării și operațiunilor dvs. de afaceri. În ambele cazuri suntem 

fericiți să facem o propunere atractivă. Desigur, puteți utiliza întotdeauna toate opțiunile pentru a 

ajusta sau extinde coloana. 

 

Dotare standard: 

 Stand metalic cu roti 

 Dozator săpun lichid / dezinfectant manual 

 Panou A3 

Alte dotări la cerere: 

 Cos de gunoi cu capacitate 23L / 34L   137,00 euro/buc 

 Dozator săpun lichid / dezinfectant cu senzor  25,00 euro/buc 

 Autocolante cu LOGO     25,00 euro/buc 

 Gravare laser LOGO      50,00 euro/buc 

 Vopsire alta culoare conform RAL 

 

PRET:   550,00 euro/buc 

PRET PROMO: 499,00 euro/buc 
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4. STATIE HYGIENE LOW-PAXA 

Igiena maximă 

Funcția principală a coloanei de dezinfectare este desigur: dezinfectarea 

completă. Acest lucru este posibil prin lichidul dezinfectant special din 

distribuitor, care este plasat la o înălțime ergonomică. Sub distribuitor se 

află o tavă de picurare din oțel inoxidabil, pe care o puteți scoate și curăța 

cu ușurință. În coloana înaltă puteți așeza un poster cu instrucțiuni la 

nivelul ochilor deasupra distribuitorului în suportul special pentru afiș. De 

asemenea, puteți oferi coloanei (opțional) diferite opțiuni de expansiune, 

cum ar fi un suport pentru mănuși de unică folosință și role hârtie. 

Acestea nu sunt furnizate de noi. Cu toate acestea, ne puteți contacta 

pentru a reumple pachetele de lichid dezinfectant. 

Livrăm coloana în mod standard cu un distribuitor acționat de cot (cu un 

suport robust din oțel inoxidabil). Opțional este disponibil un distribuitor 

cu senzor electronic (fără atingere). Dacă începeți cu versiunea 

manuală, puteți face upgrade cu ușurință mai târziu la un preț foarte 

rezonabil. 

  
 

Cumpără sau închiria 

Pentru ca aceasta coloana de dezinfectare să fie cât mai accesibilă, 

puteți alege între cumpărare sau închiriere. Depinde doar de ceea ce 

se potrivește cel mai bine planificării și operațiunilor dvs. de afaceri. În 

ambele cazuri suntem fericiți să facem o propunere atractivă. Desigur, 

puteți utiliza întotdeauna toate opțiunile pentru a ajusta sau extinde 

coloana. 

 

Dotare standard: 

 Stand metalic cu roti 

 Dozator săpun lichid / dezinfectant 

Alte dotări la cerere: 

 Cos de gunoi cu capacitate 23L / 34L   137,00 euro/buc 

 Dozator săpun lichid / dezinfectant cu senzor  25,00 euro/buc 

 Autocolante cu LOGO     25,00 euro/buc 

 Gravare laser LOGO      50,00 euro/buc 
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 Vopsire alta culoare conform RAL 

 

PRET:   475,00 euro/buc 

PRET PROMO: 425,00 euro/buc 

 

Dezinfectant: 

 Dezinfectant alcool 80%, bidon de 5L – 60,00 euro/bidon 

 Dezinfectant gel cu alcool 80%, bidon 5L – 80,00 euro/bidon 

 

Termen de livrare : 1-2 săptămâni de la confirmarea comenzii 

 

Condiții comerciale : 

Transportul este inclus in preț. 

Valabilitate oferta : 45 zile 

Garanție : 2 ani 

 

 

Pentru mai multe informații va stăm cu plăcere la dispoziție. 

 

Persoana de contact 

Bogdan Morcovescu 

0728-144.771 
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