
Dávkovače Nexa se vyznačují stylovým designem a protiodkapávací pumpičkou, která vtahuje zpět veškeré přebytky 
produktu a pomáhá tak zabránit uklouznutí, pádům a plýtvání čisticími prostředky. Jednotka pro univerzální použití 
se snadno naplnitelným a nastavitelným dávkovacím systémem umožňuje dávkovat všechny typy prostředků – gelové, 
tekuté i pěnové.
S namontovaným ručním tlačítkem je tento dávkovač ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení (EU) č. 528/2012 
o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Povrch ručního tlačítka dávkovače omezuje růst bakterií 
(ISO22196). Aktivní účinná látka: fosfátové sklo s obsahem stříbra 

n KOMPAKTNÍ BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ NEXA  
Energeticky efektivní bezdotykový dávkovač, který automaticky  
nadávkuje správné množství prostředku

n KOMPAKTNÍ RUČNÍ DÁVKOVAČ NEXA  
Ruční dávkovač s tlačítkem nebo volitelně s loketní  pákou

n LOKETNÍ PÁKA NEXA (ŠEDÁ) 
Pro použití s kompaktním ručním dávkovačem Nexa; umožňuje dávkování  
produktu bez použití rukou, což dále omezuje možnost křížové kontaminace

n SANITAČNÍ STANICE PRO PÉČI O RUCE 
S možností přizpůsobitelné grafiky designu pozadí, informačních  
textů a loga společnosti

TECHNICKÉ PARAMETRY 
n Bezdotykový dávkovač 

Rozměry (V x Š x H): 236 x 140 x 102 mm 
Hmotnost: 0,51 kg (bez baterií) 
Baterie: 3 alkalické baterie typu C 

n Ruční dávkovač s tlačítkem 
Rozměry (V x Š x H): 236 x 140 x 102 mm 
Hmotnost: 0,39 kg

n Ruční dávkovač s loketní pákou 
Rozměry (V x Š x H): 236 x 140 x 180 mm 
Hmotnost: 0,49 kg

n Sanitační stanice pro péči o ruce 
Rozměry (V x Š x H): 1300 x 340 x 280 mm

BEZPEČNOST 
Další informace a bezpečnostní pokyny najdete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE 
Dávkovač udržujte v trvalé čistotě a důsledně jej zavírejte, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

DÁVKOVAČE NEXA
Efektivní dávkování s protiodkapávací pumpičkou
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SYSTÉM HYGIENY RUKOU NEXA – ČISTOTA BEZ POCHYB


