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DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE 

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
• mydło dozowane jako delikatna pianka
• pojemność jednorazowego (podlegającego całkowitemu recyklingowi) 
  wkładu z pompką spieniającą - 700 g
• bardzo wydajny - około 2000 porcji piany z jednego wkładu
• całkowita szczelność wkładu zapobiega
  zanieczyszczeniu zawartości
• oszczędza zużycie wody i zmniejsza ilość ścieków
• skraca czas mycia rąk

Dostosowany do użytkowania z mydłami w pianie:
    • MERIDA BALI SENSITIVE WOMAN (symbol MTP201)
    • MERIDA BALI SENSITIVE MAN (symbol MTP202)
    • MERIDA BALI PLUS o zapachu wiśniowym (symbol MTP203)
    • MERIDA BALI PLUS o zapachu bananów (symbol M12P)
    • MERIDA BALI LUX (symbol M13P)
    • MERIDA BALI LUX bezwonne (symbol M13XP)
    • MERIDA BALI dezynfekujące (symbol M14P)

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
• mydło dozowane jako delikatna pianka
• pojemność jednorazowego (podlegającego całkowitemu recyklingowi) 
  wkładu z pompką spieniającą - 700 g
• bardzo wydajny - około 2000 porcji piany z jednego wkładu
• całkowita szczelność wkładu zapobiega
  zanieczyszczeniu zawartości
• oszczędza zużycie wody i zmniejsza ilość ścieków
• skraca czas mycia rąk
• Dozownik uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym 
  zapewnia  najwyższy poziom higieny rąk
• zasilany 4 bateriami R14
• Wskaźnik LED stanu dozownika (zielony - gotowy do pracy,
  pomarańczowy - niezamknięta pokrywa, czerwony - wymień baterie)

Dostosowany do użytkowania z mydłami w pianie:
    • MERIDA BALI SENSITIVE WOMAN (symbol MTP201)
    • MERIDA BALI SENSITIVE MAN (symbol MTP202)
    • MERIDA BALI PLUS o zapachu wiśniowym (symbol MTP203)
    • MERIDA BALI PLUS o zapachu bananów (symbol M12P)
    • MERIDA BALI LUX (symbol M13P)
    • MERIDA BALI LUX bezwonne (symbol M13XP)
    • MERIDA BALI dezynfekujące (symbol M14P)
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MECHANICZNY PODAJNIK 
RĘCZNIKÓW W ROLACH

MERIDA UNIQUE LUX CUT

MECHANICZNY PODAJNIK 
RĘCZNIKÓW W ROLACH

MERIDA UNIQUE SOLID CUT

Bardzo ekskluzywny wygląd oraz unikatowy, opatentowany 
system prostego cięcia - straight cut sprawiają, że jest to 
wyjątkowe urządzenie. W podajniku zastosowano innowacyjny 
mechanizm tnący, wykorzystujący cztery przeciwstawne noże, 
dzięki czemu odcięty ręcznik ma cztery równe krawędzie. 
Dzięki kompaktowej budowie urządzenie ma niewielkie rozmiary 
i jednocześnie mieści dużą rolkę ręcznika o długości 250 
metrów, co przy cięciu co 25 cm, daje 1000 ręczników z rolki! 
Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Odporny na działanie UV. Zamykany na kluczyk.

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, który mimo 
swoich niewielkich rozmiarów mieści dużą rolkę ręcznika o długości 
250 metrów, co przy cięciu co 24 cm, daje ponad 1000 ręczników     
z rolki! Po prostu wkładasz rolkę i na długi czas zapominasz                  
o uzupełnianiu. Kolejną zaletą urządzenia jest jego mechanizm 
tnący, niezwykle prosty w swojej konstrukcji, a przez to niezawodny 
i skuteczny, pracujący bardzo płynnie i delikatnie. Nóż tnący 
wykonany jest z super twardego, odpornego na tępienie                               
i odkształcenia tworzywa sztucznego. Poddany przez nas testom, 
nie stracił nic ze swoich właściwości, nawet po 2 milionach cięć. 
Boki urządzenia wykonane z transparentnego tworzywa, zapewniają 
łatwość kontroli zużycia ręcznika. Całe urządzenie wykonane jest           
z wysokiej jakości tworzywa ABS. Odporny na działanie UV. 
Zamykany na kluczyk.
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KOSZ OTWARTY WISZĄCY 40L

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
• pojemność: 40 litrów
• dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
• montowany na ścianie ułatwia czyszczenie pod i wokół urządzenia
• posiada kołnierz i blokadę otwierającą obudowę
  oraz wygodną wewnętrzną ramkę,
  do łatwego wyjmowania 
  i zakładania jednorazowych worków

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

W pełni automatyczny elektroniczny odświeżacz powietrza                
o eleganckim i smukłym wyglądzie oraz bardzo wysokiej 
skuteczności (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach                  
o kubaturze do 170 m³). Wyposażony w elektroniczny programator, 
który pozwala na ustawienie następujących parametrów:           
aktualna godzina i dzień tygodnia, godzina rozpoczęcia pracy 
urządzenia, godzina zakończenia pracy urządzenia, czas odstępu 
między dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.), dni w których 
urządzenie nie pracuje; po zakończeniu programowania odświeżacza 
wyświetlana jest informacja, na ile dni pracy wystarczy jeden wkład 
zapachowy. Zasilany dwiema bateriami R14. Odświeżacz wykonany 
z wysokiej jakości, bardzo wytrzymałego tworzywa ABS. Można 
zastosować go w każdym pomieszczeniu. Odporny na działanie UV. 
Zamykany na kluczyk.
Duży wybór z osiemnastu fantastycznych zapachów najwyższej jakości
dostępnych w naszej ofercie.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
• można w nim stosować papier o maksymalnej średnicy roli 19 cm 
• pojemnik zamykany na kluczyk

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W LISTKACH

Pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
• pojemność do 400 sztuk listków papieru
• kompaktowy, solidny o doskonałej wartości
  popularny w mniejszych toaletach
• pojemnik zamykany na kluczyk

Dostosowany do użytkowania 
z papierem toaletowym w listkach:
   • MERIDA OPTIMUM (symbol POB402)
   • MERIDA TOP (symbol PTB403)
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line

MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol DUH257

MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol GUH757 MERIDA UNIQUE mat - symbol GUH707MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol KUH157 MERIDA UNIQUE mat - symbol KUH107

MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol BUH457 MERIDA UNIQUE mat - symbol BUH407MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol BUH257 MERIDA UNIQUE mat - symbol BUH207

MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol CUH358 MERIDA UNIQUE mat - symbol CUH308MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol CUH357 MERIDA UNIQUE mat - symbol CUH307

MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol DUH557 MERIDA UNIQUE mat - symbol DUH507MERIDA UNIQUE mat - symbol DUH207

360°360°

360°360° 360° 360°

360°360° 360° 360°
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Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol DUH257
MERIDA UNIQUE mat - symbol DUH207

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol DUH557
MERIDA UNIQUE mat - symbol DUH507

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol CUH357
MERIDA UNIQUE mat - symbol CUH307

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol CUH358
MERIDA UNIQUE mat - symbol CUH308

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol BUH257
MERIDA UNIQUE mat - symbol BUH207

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol BUH457
MERIDA UNIQUE mat - symbol BUH407

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol GUH757
MERIDA UNIQUE mat - symbol GUH707

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach
MERIDA UNIQUE SPARK wysoki połysk - symbol KUH157
MERIDA UNIQUE mat - symbol KUH107

MERIDA UNIQUE CHARMING LINE
nasza rekomendacja: UNIQUE

mat

https://www.youtube.com/embed/atUBMPpHUPA?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2046
https://www.youtube.com/embed/mthALoteYC8?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2042
https://www.youtube.com/embed/9ZYhRIb7Qy0?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2091
https://www.youtube.com/embed/NaodLFHfJws?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2090
https://www.youtube.com/embed/L_t9uQ_mLxU?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2218
https://www.youtube.com/embed/fR5E9dtikaI?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2169
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2167
https://www.youtube.com/embed/Tm-c6iswIkc?rel=0
https://www.youtube.com/embed/FFjRmci1YhQ?rel=0
https://sklep.merida.com.pl/file/download/id/2314
https://www.youtube.com/embed/FFjRmci1YhQ?rel=0
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=KUH107
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=KUH157
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=BUH207
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=BUH257
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=BUH457
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=BUH407
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=CUH307
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=CUH357
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=CUH358
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=CUH308
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=GUH757
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=GUH707
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=DUH207
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=DUH257
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=DUH557
http://sklep.merida.com.pl/product/view360?product_number=DUH507

