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KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ HIGIENICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ, 
NIEZAWODNA NAWET W NAJBARDZIEJ EKSTREMALNYCH WARUNKACH

DOZOWNIK 
mydła w pianie

DOZOWNIK 
mydła w płynie

POJEMNIK 
na ręczniki pojedyncze

POJEMNIK 
na ręczniki pojedyncze

POJEMNIK 
na role papieru toaletowego

POJEMNIK 
na ręczniki w rolach

POJEMNIK 
na ręczniki w rolach

WYPOSAŻAMY NAJWIĘKSZE 
OBIEKTY SPORTOWE



Urządzenia zaprojektowane i wykonane w Polsce
Innowacyjne rozwiązania techniczne
Materiały najwyższej jakości
Perfekcyjne wykonanie
Stalowy zamek bębenkowy
Jeden kluczyk do wszystkich urządzeń

szczegóły na str. 26 - 27

zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
łączenia boków spawane i szlifowane
zawiasy niewidoczne

POJEMNIK 
na papier toaletowy w listkach

KOSZ 
z uchylną pokrywą

KOSZ 
z otwartą pokrywą

POJEMNIK  
na podkładki na deskę 

sedesową

POJEMNIK  
na torebki 
higieniczne

POJEMNIK  
na rękawice 

foliowe

OBUDOWA
odświeżacza

elektronicznego
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Wymienne pojemniki
do elektronicznych
odświeżaczy powietrza
Symbole OE21÷OE29, 
             OE41, 0E42
pozycja katalogowa 86

NASZE SUGESTIE

Pojemnik na papierowe podkładki
higieniczne na deskę sedesową

Symbol GP1
pozycja katalogowa 105

Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową
Symbol GP11
pozycja katalogowa 106

Pojemnik na papier toaletowy  MERIDA KOMFORT
Symbol PT8
pozycja katalogowa 45

Papier toaletowy SUPER BIAŁY TOP
Symbol PT31
pozycja katalogowa 52.1

Pojemnik na torebki
higieniczne
Symbol TO1T
pozycja katalogowa 112

Torebki higieniczne
Symbol TO11
pozycja katalogowa 113

Elektroniczny odświeżacz
powietrza SELECT +
Symbol OE3
pozycja katalogowa 82

Jednorazowe worki do koszy ECONOMY®

Symbol W21N
pozycja katalogowa 102

Kosz metalowy otwierany
przyciskiem pedałowym

BIAŁY
Symbol B3B

pozycja
katalogowa

91



Linia MERIDA KOMFORT

Dozownik mydła w płynie MERIDA KOMFORT
Symbol D1BN
pozycja katalogowa 1.1

Pojemnik na pojedyncze 
ręczniki papierowe
MERIDA KOMFORT
Symbol PZ8
pozycja
katalogowa 27

Mydło w płynie MERIDA ALVA® 
Symbol M3Z
pozycja katalogowa 17

Pojedyncze ręczniki papierowe SUPER BIAŁE
Symbol PZ12
pozycja katalogowa 33

Kosz na zużyte ręczniki papierowe
Symbol B2A
pozycja
katalogowa 90

Jednorazowe worki do koszy ECONOMY®

Symbol W32N
pozycja katalogowa 102



NASZE SUGESTIE

Dozownik mydła w pianie
MERIDA TOP
Symbol DF1TS
pozycja katalogowa 0.1

Pojemnik na papier toaletowy MAXI MERIDA TOP
Symbol PT1TS
pozycja katalogowa 42.1

Elektroniczny odświeżacz
powietrza MERIDA TOP
Symbol OE6T
pozycja katalogowa 83.1

Papier toaletowy IDEAL
Symbol PT82
pozycja katalogowa 53

Mydło w pianie
MERIDA DELI LUX® 
Symbol M11P
pozycja katalogowa 14.2

Szczotka do toalety
Symbol SZ1B
pozycja katalogowa 111

Kosz metalowy otwierany
przyciskiem pedałowym

BIAŁY
Symbol B3B

pozycja
katalogowa

91

Jednorazowe worki do koszy ECONOMY®

Symbol W21N
pozycja katalogowa 102

Wymienne pojemniki
do elektronicznych
odświeżaczy powietrza
Symbole OE21÷OE29, 
             OE41, 0E42
pozycja katalogowa 86



Linia MERIDA TOP

Elektryczna suszarka
do rąk MERIDA TOP
Symbol M55T
pozycja katalogowa 77.01

Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe
MAXI MERIDA TOP
Symbol PZ1TS
pozycja
katalogowa 24.7

Pojedyncze ręczniki papierowe IDEAL
Symbol PZ15
pozycja katalogowa 34

Kosz metalowy otwierany
przyciskiem pedałowym BIAŁY

Symbol B3C
pozycja

katalogowa 91

Jednorazowe worki do koszy PREMIUM®

Symbol W20N
pozycja katalogowa 102



NASZE SUGESTIE



Nasze SUGESTIE

Toaleta dla niepełnosprawnych

Pomagamy rozplanować i wyposażamy łazienki i toalety
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NASZE ODDZIAŁY

ul. Dąbrowa 52,  52 3632182

BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA

ul. Fabryczna 71,  95 7288090

GORZÓW WLKP.

Al. Roździeńskiego 170,  32 2065411

KATOWICE

ul. Wrocławska 75,  12 6324138

KRAKÓW

ul. Poznańska 29G,  76 8543299

LEGNICA

ul. Mazowiecka 15,  42 6785458

ŁÓDŹ

ul. Mickiewicza 1,  18 4441324

NOWY SĄCZ

Al. Solidarności 15,   85 6539190

BIAŁYSTOK

ul. Grunwaldzka 2 bud. E,  55 2379161

ELBLĄG

ul. Dymińska 84,  41 3629375

KIELCE

ul. Budowlanych 1,  65 5209670

LESZNO

ul. Towarowa 7,  89 5358491

OLSZTYN

ul. Konwaliowa 15,  33 4966989

BIELSKO BIAŁA

ul. Hutnicza 40,  58 6603277

GDYNIA

ul. Lubuszan 3,  94 3423054

KOSZALIN

ul. Wojciechowska 27,  81 5331650

LUBLIN

ul. Budowlanych 46B,  77 4549955

OPOLE

ul. Odolanowska 52,  62 7354533

OSTRÓW WLKP.

ul. Krakowska 45,  34 3612982

ul. Jana Pawła II 33,  75 6438507

JELENIA GÓRA
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ul. Podchorążych 10,  67 2137426

PIŁA

Al. Wojska Polskiego 48,  48 3847735

RADOM

ul. Trembeckiego 11,  17 8526186

RZESZÓW

ul. Druskienicka 8/10,  61 8233471

POZNAŃ

Szosa Chełmińska 90,  56 6221846

TORUŃ

ul. Chrobrego 16,  74 8423260

WAŁBRZYCH

ul. Municypalna 47,  22 8683109

WARSZAWA

ul. Graniczna 46,  24 2687155

PŁOCK

ul. Struga 44,  91 4644875

SZCZECIN

Karkonoska 59,  71 7876020

WROCŁAW

NASZE ODDZIAŁY

Al. Zjednoczenia 102  68 3238572

ZIELONA GÓRA

MERIDA®

 • Największy zasięg w Polsce
 • Największe zaplecze logistyczne
 • Najwyższa jakość obsługi
 • Najszybsza dostawa

Zapraszamy
od poniedziałku

do piątku
w godzinach
8°° ÷ 16°°
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Szanowni Państwo,

Nasze dozowniki od wielu lat funkcjonują w toaletach biur, hoteli, banków, 
restauracji, szpitali i innych instytucji publicznych, a także przy liniach
produkcyjnych w zakładach przetwórczych i przemysłowych.
Nasze środki i urządzenia do sprzątania są codziennie używane
w dziesiątkach tysięcy firm.
Szeroki zakres naszej oferty handlowej gwarantuje, że wspólnie
z Państwem znajdziemy najbardziej funkcjonalne, oszczędne i estetyczne
rozwiązanie dla Waszej firmy.
Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał logistyczny,
aby sprostać Państwa życzeniom i zapewnić sprawną obsługę.    
Proponujemy Państwu wizytę naszego konsultanta, który pomoże
w dokonaniu właściwego wyboru urządzeń i materiałów eksploatacyjnych.
 

– Do produkcji używamy najwyższej jakości surowców i podzespołów.
– Gwarantujemy jakość i trwałość naszych produktów.
– Nasze artykuły posiadają wszystkie niezbędne atesty.
– Mamy własną, bezpośrednią sieć handlową w całej Polsce. 

Naszym klientom zapewniamy:
– Atrakcyjne ceny.
– Pełny asortyment materiałów eksploatacyjnych w ciągłej sprzedaży.
– Możliwość bezpłatnej dostawy towaru.
– Rabaty dla stałych klientów.
– Możliwość sprzedaży wysyłkowej. 

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2000.
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Dozownik mydła w płynie MERIDA KOMFORT na wymienne wkłady
–  pojemność wymiennych wkładów 880 ml
–  w sprzedaży wkłady z mydłem luksusowym MERIDA LUNA®

–  całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
–  dostępny w kolorze białym
–  przycisk do wyboru w czterech kolorach: biały, czerwony, ciemnoniebieski, popielaty
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
–  zamykany na kluczyk
–  możliwość zastosowania przycisku łokciowego

szer. = 14 cm  
wys. = 23 cm

gł. = 10 cm

Przycisk łokciowy:
ciemnoniebieski - symbol:   D1ARN

biały - symbol:   D1ARB

Dozownik mydła w pianie MERIDA TOP
–  oferuje najnowsze rozwiązanie - mydło dozowane w postaci delikatnej piany
–  bardzo wydajny - ponad 1500 porcji piany z jednego wkładu z mydłem
–  pojemność wymiennych wkładów 880 ml
–  w sprzedaży wkłady z mydłem w pianie MERIDA DELI PLUS® oraz MERIDA DELI LUX®

–  całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
–  dostępny w kolorze białym lub srebrnym błyszczącym
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  zamykany na kluczyk

Dozownik mydła w płynie MERIDA TOP
–  pojemność zbiornika 800 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  zamykany na kluczyk

szer. = 11.5 cm  
wys. = 25 cm
gł. = 11.5 cm

szer. = 11.5 cm  
wys. = 25 cm
gł. = 11.5 cm

Symbol: DF1TS

Symbol: DN1TS

DOZOWNIKI MYDŁA W PIANIE • DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 

Symbol:   D1AC D1AN D1AS

Dozownik mydła w płynie MERIDA KOMFORT
–  pojemność zbiornika 800 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  przycisk do wyboru w czterech kolorach: biały, czerwony, ciemnoniebieski, popielaty
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
–  zamykany na kluczyk
–  możliwość zastosowania przycisku łokciowego

szer. = 14 cm  
wys. = 23 cm

gł. = 10 cm

Symbol:   D1BC D1BN D1BS

DF1TSC

Przycisk łokciowy:
ciemnoniebieski - symbol:   D1BRN

biały - symbol:   D1BRB

Dozownik mydła w płynie MERIDA I
–  pojemność zbiornika 800 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  przycisk i pasek dekoracyjny do wyboru w pięciu kolorach: ciemnoniebieskim, 

popielatym, czerwonym, brązowym, białym
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
–  zamykany na kluczyk
–  możliwość zastosowania przycisku łokciowego

szer. = 11 cm  
wys. = 24 cm

gł. = 10 cm

Symbol:    D1S D1WD1BD1C

Przycisk łokciowy:
ciemnoniebieski - symbol:   D1RN

biały - symbol:   D1RB

Symbol D1AW

Symbol DF1TN

Symbol DN1TN

Symbol D1BW

Symbol D1N

1

0.1

0.2

1.1

3
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Dozownik mydła w płynie MIDI
–  pojemność zbiornika 350 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  nie zamykany na kluczyk

szer. = 9 cm  
wys. = 17 cm

gł. = 9.5 cm

DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 
Dozownik mydła w płynie MERIDA II
–  pojemność zbiornika 800 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  okienko do kontroli poziomu mydła
–  zamykany na kluczyk

Dozownik na jednorazowe wkłady MERIDA III
–  pojemność wymiennych wkładów 880 ml
–  w sprzedaży wkłady z mydłem, mydłem bezwonnym, mydłem dezynfekującym,
 płynem dezynfekcyjnym oraz kremem pielęgnacyjnym do rąk
–  całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
–  dostępny w kolorze białym
–  kolor i napis na pasku dozownika informuje o zawartości wkładu:
 niebieski - mydło w płynie, szary - krem pielęgnacyjny, zielony - mydło bezwonne,
 czerwony - mydło dezynfekujące lub płyn dezynfekcyjny
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
–  zamykany na kluczyk
–  możliwość zastosowania przycisku łokciowego

Dozownik mydła w płynie MINI
–  pojemność zbiornika 170 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  możliwość wyboru koloru: biały, biały transparentny, żółty, kremowy, 
 zielony, czerwony, niebieski, a także srebrny
–  nieduże wymiary
–  zamykany na kluczyk

szer. = 11 cm  
wys. = 24 cm

gł. = 10 cm

szer. = 11 cm  
wys. = 24 cm

gł. = 10 cm

szer. = 5 cm  
wys. = 14 cm

gł. = 7 cm

Symbol:    D4P D4OD4Y D4Z D4C D4N D4S

Automatyczny dozownik mydła w płynie MERIDA TOP
–  pojemność zbiornika 500 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  objętość jednorazowej dawki mydła - 1 ml
–  dostępny w kolorze białym z możliwością zastosowania jednego z dwu kolorów
 załączonych ozdobnych okienek: niebieskiego, ciemnoszarego
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  zasilany 4 bateriami R6, drugi zasobnik z 4 bateriami zapewnia ciągłość pracy dozownika
–  zamykany na kluczyk

Dozownik mydła w płynie MINI MERIDA TOP
–  pojemność zbiornika 400 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  zamykany na kluczyk

szer. = 9 cm  
wys. = 19 cm

gł. = 9.8 cm

szer. = 11.5 cm  
wys. = 25 cm
gł. = 11.5 cm

Przycisk łokciowy:
ciemnoniebieski - symbol:   D19R

do wyboru dwa kolory
ozdobnych okienek

Symbol D17

Symbol D2A

Symbol D19

Symbol D4B

Symbol DN1TA

Symbol DN2TN

Symbol: DN2TS

7

4

5

6

5.1

6.1
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Automatyczny dozownik umywalkowy
–  pojemność wymiennych wkładów 800 ml
–  w sprzedaży wkłady z mydłem MERIDA SILVA®
–  uruchamiany fotokomórką
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
–  przeznaczony do montażu w blacie przy umywalce
–  zasilany prądem z baterii elektrycznych (4 x R20)
–  maksymalna grubość blatu pozwalająca zamontować dozownik 60 mm
–  wymagana średnica otworu w blacie 25 mm

Dozownik mydła w płynie DOMOWY
–  pojemność zbiornika 275 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w kolorze białym
–  okienko do kontroli poziomu mydła
–  nie zamykany na kluczyk
–  może być używany jako stojący na umywalce lub przykręcony do ściany

Dozownik mydła w płynie
–  pojemność zbiornika 500 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  możliwość wyboru koloru: biały transparentny lub  złoty
–  dozownik w kolorze złotym ma okienko do kontroli poziomu mydła
–  nie zamykany na kluczyk

Dozownik blatowy
–  pojemność zbiornika 1000 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dozownik wykonany z mosiądzu pokrytego chromem na podkładzie niklu
–  przeznaczony do montażu w blacie przy umywalce
–  maksymalna grubość blatu pozwalająca zamontować dozownik 55 mm
–  wymagana średnica otworu w blacie 20÷23 mm

szer. = 9 cm  
wys. = 14 cm

gł. = 11 cm

dł. obrotowej wylewki = 12,5 cm
wys. nad blatem = 7 cm
wys. całkowita = 41 cm

śr. zbiornika = 7,5 cm

szer. = 10 cm  
wys. = 16 cm

gł. = 8 cm

Symbol    D12G

Dozownik mydła w płynie ze szklanym pojemnikiem
–  pojemność szklanego zbiornika 150 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  bardzo efektowny i elegancki
–  wykonany ze szkła i chromowanego mosiądzu
–  montowany do ściany na stałe
–  nie zamykany na kluczyk
–  przeznaczony do toalet o niewielkim natężeniu ruchu

Dozownik mydła w płynie ze szklanym pojemnikiem
–  pojemność szklanego zbiornika 150 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  bardzo efektowny i elegancki
–  wykonany ze szkła i chromowanego mosiądzu
–  montowany do ściany na stałe
–  nie zamykany na kluczyk
–  przeznaczony do toalet o niewielkim natężeniu ruchu

Dozownik mydła w płynie ze szklanym pojemnikiem
–  pojemność szklanego zbiornika 150 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  bardzo efektowny i elegancki
–  wykonany ze szkła i chromowanego mosiądzu
–  montowany do ściany na stałe
–  nie zamykany na kluczyk
–  przeznaczony do toalet o niewielkim natężeniu ruchu

szer. = 6.5 cm  
wys. = 12 cm

gł. = 8.5 cm

szer. = 6.5 cm  
wys. = 13.5 cm

gł. = 8.5 cm

szer. = 6.5 cm  
wys. = 15.5 cm

gł. = 8.5 cm

DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 

Symbol D12P

Symbol D14

Symbol DWP301

Symbol D21

Symbol D28

Symbol D29

Symbol D30

8

10

11.1

12

7.1

7.2

7.3
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MYDŁA W PŁYNIE • MYDŁA W PIANIE

Mydło w płynie MERIDA DEA®

Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych.
Zawiera pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. 
Dostępne w czterech kolorach i zapachach. 
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg.

Mydło w płynie MERIDA CASTOR®

Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjących. Zawiera pochodne lanoliny. 
Dostępne w dwóch kolorach i zapachach.
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg.

Mydło w płynie MERIDA ALVA®

Łagodnie działające. Zawiera substancje na bazie oleju kokosowego, kolagen i pochodne lanoliny. 
Zapobiega wysuszaniu skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość. Dostępne w dwóch kolorach 
i zapachach.
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg lub kanister 2,2 kg.

Mydło w płynie MERIDA SILVA®

Mydło w płynie typu „dwa w jednym” zawiera m. in. glukopony mające doskonałe właściwo-
ści pielęgnacyjne skóry, jak również gluadyny - roślinne proteiny, szczególnie cenne składniki 
pielęgnacyjne chroniące skórę i włosy. Zawarta w mydle prowitamina B5 poprawia zdolność 
skóry  do wchłaniania i utrzymywania wilgoci, co zapewnia skórze elastyczność i zapobiega jej 
wysuszaniu oraz podrażnieniom. Cechuje się szlachetnym, specjalnie dobranym zapachem.
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg lub kanister 2,2 kg.

Mydło w płynie MERIDA LUNA®

Mydło luksusowe, opalizujące, perliste. Zawiera łagodne substancje myjące oraz prowitaminę 
B5, alantoinę, kondycjoner i glicerynę. Delikatnie myje skórę, nawilża, łagodzi podrażnienia. 
Pozostawia uczucie jedwabistej gładkości. Posiada ładny, intensywny zapach.
Opakowanie handlowe: jednorazowy wkład o pojemności 880 ml lub kanister 2,2 kg.
Wkłady do dozowników D1AW, D1AN, D1AC, D1AS, D19 (pozycje katalogowe 1, 5).

Specjalistyczne mydło w płynie MERIDA FORTE®

Posiada silne właściwości usuwania zabrudzeń takich jak smary, oleje itp.
Zawiera pochodne lanoliny i monoglicerydów.
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg

Specjalistyczne mydło w płynie dla przemysłu spożywczego
MERIDA ALVA® BEZWONNE
Nie przenosi obcego zapachu na produkty spożywcze. Łagodnie działające, nadaje się do częstego 
używania. Zawiera substancje na bazie oleju kokosowego, kolagen i pochodne lanoliny. Zapobiega 
wysuszaniu skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość.
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg.

Jednorazowe wkłady do dozownika D19 (pozycja katalogowa 5)
Pojemność jednorazowych wkładów 880 ml (1000 ml - ETAPROBEN)
W sprzedaży posiadamy wkłady z mydłem LUNA®, ALVA® BEZWONNE,
DEZYNFEKUJĄCYM, płynem dezynfekcyjnym ETAPROBEN
oraz KREMEM PIELĘGNACYJNYM DO RĄK
- krem przeznaczony jest do pielęgnacji dłoni. Zawiera substancje nawilżające, 
natłuszczające, witaminę E, prowitaminę B5 oraz olej silikonowy i rycynowy.

Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS®

Absolutna nowość. Mydło dozowane w postaci piany.
Z jednego opakowania można uzyskać ponad 1500 porcji piany.
Do stosowania w dozownikach MERIDA TOP o symbolach DF1TP, DF1TN, DF1TS, DF1TC, DF1TSC (pozycja katalogowa 0.1).
Mydło w pianie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawiera pochodne lanoliny i inne substancje 
zapobiegające wysuszaniu skóry. Ma ładny zapach.
Pojemność jednorazowego wkładu 880 ml.

Jednorazowy wkład z mydłem 
do automatycznego dozownika 
umywalkowego o symbolu D21

(pozycja katalogowa 12)
Pojemność wkładu 800 ml

ALVA
BEZWONNELUNA DEZYNFEKUJĄCE ETAPROBEN

KREM
PIELĘGNACYJNY

Symbol: M4A Symbol: M81

Symbol:    M3T M3TAM3ZA

Symbol M7S 

Symbol:    M2B M2NM2R

M8P M3XP EP12M6P KR21

Mydło w pianie MERIDA DELI LUX®

Absolutna nowość. Mydło dozowane w postaci piany. Z jednego opakowania można uzyskać ponad 1500 porcji piany.
Do stosowania w dozownikach MERIDA TOP o symbolach DF1TP, DF1TN, DF1TS, DF1TC, DF1TSC (pozycja katalogowa 0.1).
Mydło w pianie o bardzo dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawiera substancje na bazie oleju kokosowego 
i betainę. Zapobiega wysuszaniu skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość. Ma ładny zapach.
Dostępne również jako mydło bezwonne (M11XP).
Pojemność jednorazowego wkładu 880 ml.

Symbol: M8A

Symbol M7L

Symbol M2C

Symbol M3Z

Symbol M4

Symbol M8P

Symbol M5

Symbol M3X

Symbol M10P

Symbol M11P Symbol M11XP

mydło w pianie
BEZWONNE
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18

19

20

21

24
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14.2
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Mydło w płynie DEZYNFEKUJĄCE
Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym. Oprócz normalnych badań związanych z uzyskaniem atestu 
handlowego, mydło DEZYNFEKUJĄCE przeszło szereg badań klinicznych, które potwierdziły jego wysoką 
skuteczność w zwalczaniu bakterii chorobotwórczych.
Posiada świadectwo jakości INSTYTUTU LEKÓW nr MM-0076/IL
Opakowanie handlowe: kanister 5 kg, kanister 2 kg lub jednorazowy wkład o pojemności 880 ml.

Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN
Płyn na bazie alkoholu etylowego. Przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.
Posiada świadectwo rejestracji MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ nr 11384/M/99
Opakowanie handlowe: kanister 5 l, 0,5 l, jednorazowy wkład EP12 o poj. 1000 ml do dozownika D19  
(pozycja katalogowa 5), jednorazowy wkład EP13 o poj. 1000 ml do dozownika sprayowego DS1TC 
(pozycja katalogowa 24.1).

Metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych
–  pojemność zbiornika 500 ml
–  płyny uzupełniane z kanistra
–  mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
–  możliwość pełnej sterylizacji
–  prosty w obsłudze
–  nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
–  przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
–  uruchamiany przyciskiem łokciowym
–  opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk

Dozownik do płynów dezynfekcyjnych
–  pojemność zbiornika 800 ml
–  płyny uzupełniane z kanistra
–  może być używany jedynie do płynów na bazie alkoholu etylowego
–  dostępny w kolorze białym z czerwonym przyciskiem łokciowym
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  okienko do kontroli poziomu płynu
–  zamykany na kluczyk
–  uruchamiany przyciskiem łokciowym

szer. = 9.5 cm
wys. = 34 cm

gł. = 22 cm

szer. = 8 cm
wys. = 29.5 cm

gł. = 22 cm

szer. = 11 cm  
wys. = 24 cm

gł. = 18 cm

DOZOWNIKI PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH • MYDŁO I PŁYN DEZYNFEKCYJNY

Metalowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych
–  pojemność zbiornika 1000 ml
–  płyny uzupełniane z kanistra
–  mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
–  możliwość pełnej sterylizacji
–  prosty w obsłudze
–  nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
–  przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
–  uruchamiany przyciskiem łokciowym
–  opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk

Dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu MERIDA TOP
–  oferuje najnowsze rozwiązanie - dozowanie płynu dezynfekcyjnego w postaci aerozolu,
 równomiernie pokrywającego dłonie
–  pojemność wymiennych wkładów 1000 ml
–  w sprzedaży wkłady z płynem ETAPROBEN o symbolu EP13
–  całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
–  dostępny w kolorze białym
–  okienko do kontroli poziomu płynu czerwone
–  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  zamykany na kluczyk

szer. = 11.5 cm  
wys. = 25 cm
gł. = 11.5 cm

Symbol: DE11 EP13

Symbol: M6A

EP12

M6PSymbol M6

Symbol DE12

Symbol D9

Symbol D3A

Symbol D10

Symbol DS1TC

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6
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Symbol:

Symbol:
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PZ2TS
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Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe MAXI
–  pojemność do 500 szt. ręczników
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z tworzywa ABS
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku
–  zamykany na kluczyk

Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe MINI
–  pojemność do 250 szt. ręczników
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z tworzywa ABS
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku
–  zamykany na kluczyk

Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe MERIDA KOMFORT
–  pojemność do 250 szt. ręczników
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z tworzywa ABS
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku
–  zamykany na kluczyk

szer. = 29 cm  
wys. = 40 cm

gł. = 14 cm

szer. = 28 cm  
wys. = 23 cm

gł. = 14 cm

szer. = 29 cm  
wys. = 28 cm

gł. = 14 cm

POJEMNIKI NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI PAPIEROWE
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe MAXI MERIDA TOP
–  pojemność do 500 szt. ręczników
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z tworzywa ABS
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  zamykany na kluczyk

Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe MINI MERIDA TOP
–  pojemność do 250 szt. ręczników
–  dostępny w kolorze białym
–  wykonany z tworzywa ABS
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  zamykany na kluczyk

szer. = 28 cm, wys. = 42 cm, gł. = 14.5 cm

szer. = 28 cm, wys. = 26.5 cm, gł. = 14.5 cm

Symbol PZ1

Symbol PZ2

Symbol PZ8

Symbol PZ2TN

Symbol PZ1TN

25

26

27

24.8

24.7
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Pojedyncze ręczniki papierowe STANDARD
–   gofrowane, składane w “Z”
–   w kolorze zielonym
–   wymiary ręcznika 25 x 23 cm
–   do pojemników PZ1,PZ1T, PZ2, PZ2T, PZ8, ASM101, ASM201
  (pozycje katalogowe 24.7, 24.8, 25, 26, 27, 70.3, 70.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 4000 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 200 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Pojedyncze ręczniki papierowe SUPER BIAŁE
–   gofrowane, składane w “Z”
–   wymiary ręcznika 25 x 23 cm
–   do pojemników PZ1,PZ1T, PZ2, PZ2T, PZ8, ASM101, ASM201
  (pozycje katalogowe 24.7, 24.8, 25, 26, 27, 70.3, 70.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 4000 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 200 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Pojedyncze ręczniki papierowe SZARE
–   gofrowane, składane w “Z”
–   wymiary ręcznika 25 x 23 cm
–   do pojemników PZ1,PZ1T, PZ2, PZ2T, PZ8, ASM101, ASM201
  (pozycje katalogowe 24.7, 24.8, 25, 26, 27, 70.3, 70.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 5000 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 250 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Pojedyncze ręczniki papierowe IDEAL
–   100 % celulozy
–   dwuwarstwowe, gofrowane, miękkie, super białe, składane w “Z”
–   wymiary ręcznika 24 x 21 cm
–   do pojemników PZ1,PZ1T, PZ2, PZ2T, PZ8, ASM101, ASM201
  (pozycje katalogowe 24.7, 24.8, 25, 26, 27, 70.3, 70.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 3150 szt. ręczników
–   w kartonie jest 15 paczek po 210 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Pojedyncze ręczniki papierowe Z TOP
–   100 % celulozy
–   dwuwarstwowe, gofrowane, miękkie, grube, super białe
–   składane w podwójne „Z”
–   wymiary ręcznika 24 x 23 cm
–   do pojemników PZ1,PZ1T, PZ2, PZ2T, PZ8, ASM101, ASM201
  (pozycje katalogowe 24.7, 24.8, 25, 26, 27, 70.3, 70.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 2860 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 143 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Pojedyncze ręczniki papierowe C TOP
–   100 % celulozy
–   dwuwarstwowe, gofrowane, miękkie, grube, super białe
–   składane w „C”
–   wymiary ręcznika 33 x 23 cm
–   do pojemników 0457, 0462, 0469  (pozycje katalogowe 73.2, 73.3, 73.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 2880 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 144 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Pojedyncze ręczniki papierowe składane w  “C”  ZIELONE
–   gofrowane
–   wymiary ręcznika 31 x 25 cm
–   do pojemników 0457, 0462, 0469  (pozycje katalogowe 73.2, 73.3, 73.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 3000 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 150 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

POJEDYNCZE RĘCZNIKI  PAPIEROWE

Symbol PZ21

Symbol PZ14

Symbol PZ12

Symbol PZ15

Symbol PZ93.1

Symbol PZ91.1

Symbol PZ92

Pojedyncze ręczniki papierowe ZIELONE
–   gofrowane, składane w “Z”
–   wymiary ręcznika 25 x 23 cm
–   do pojemników PZ1,PZ1T, PZ2, PZ2T, PZ8, ASM101, ASM201
  (pozycje katalogowe 24.7, 24.8, 25, 26, 27, 70.3, 70.4)
–   opakowanie handlowe - karton zawierający 4000 szt. ręczników
–   w kartonie jest 20 paczek po 200 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych

Symbol PZ11

30.1
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Symbol: PR1TS

Symbol: PR2TS
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Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach MAXI
–   możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 22 cm              

 i maksymalnej wysokości 25 cm
–  dostępny w kolorze białym
–   wykonany z tworzywa ABS
–   umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie  

 papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny
–   zamykany na kluczyk

Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach MINI
–   możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 15 cm             

 i maksymalnej wysokości 21.5 cm
–  dostępny w kolorze białym
–   wykonany z tworzywa ABS
–   umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie  

 papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny
–   zamykany na kluczyk

szer. = 26 cm, wys. = 35 cm, gł. = 26 cm

szer. = 20 cm, wys. = 27 cm, gł. = 19 cm

Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach MAXI MERIDA TOP
–   możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm              

 i maksymalnej wysokości 23 cm
–  dostępny w kolorze białym
–   wykonany z tworzywa ABS
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–   umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne
  wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli)
  jest łatwo dostępny
–   zamykany na kluczyk

Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach MINI MERIDA TOP
–   możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm              

 i maksymalnej wysokości 23 cm
–  dostępny w kolorze białym
–   wykonany z tworzywa ABS
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–   umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie  

 papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny
–   zamykany na kluczyk

szer. = 22 cm, wys. = 35.5 cm, gł. = 23 cm

szer. = 17 cm, wys. = 33 cm, gł. = 17.5 cm

POJEMNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLI

Automatyczny dozownik ręczników papierowych w rolach MAXI AUTOMATIC
–   do użycia z ręcznikami papierowymi w rolce z adaptorem:
   - MAXI AUTOMATIC o symbolu PR24 (pozycja katalogowa 42.01)
   stosowanie tych ręczników zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika 
–  dostępny w kolorze białym
–   wykonany z tworzywa ABS
–   wyposażony w okienko do kontroli ilości ręczników
–   wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka 27,5 cm
–   w przypadku niewysunięcia się ręcznika należy użyć czerwonego pokrętła po prawej stronie urządzenia
–   zamykany na kluczyk

szer. = 36.5 cm
wys. = 39.5 cm

gł. = 24 cm

Automatyczny dozownik ręczników papierowych w rolach MINI AUTOMATIC
–   do użycia z ręcznikiem papierowym w rolce z adaptorem:
  - MINI AUTOMATIC o symbolu PR23 (pozycja katalogowa 42.01)
  - MINI AUTOMATIC 3 Plus o symbolu PR25 (pozycja katalogowa 42.02)
  stosowanie tego ręcznika zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika 
–  dostępny w kolorze białym
–   wykonany z tworzywa ABS
–   wyposażony w boczne okienka do kontroli ilości ręczników
–   wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka 27,5 cm
–   w przypadku niewysunięcia się ręcznika należy użyć czerwonego pokrętła po prawej stronie urządzenia
–   zamykany na kluczyk

szer. = 36.5 cm
wys. = 38.5 cm

gł. = 16.5 cm

Symbol PR1

Symbol PR2

Symbol PR2TN

Symbol PR1TN

Symbol DRA04

Symbol DRA03

37.4
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Ręczniki papierowe w rolach ZIELONE
–  gofrowane
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI - PR2T, PR2 (pozycje katalogowe 37.3, 37.5)
 - do pojemników MAXI - PR1T, PR1, CSM101 (pozycje katalogowe 37.2, 37.4, 70.5)
–  mniejsza rolka ma średnicę 13.5 cm, wysokość 20 cm, długość 90 m
–  większa rolka ma średnicę 19 cm, wysokość 20 cm, długość 180 m
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników

Ręczniki papierowe w rolach BIAŁE
–  gofrowane
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI - PR2T, PR2 (pozycje katalogowe 37.3, 37.5)
 - do pojemników MAXI - PR1T, PR1, CSM101 (pozycje katalogowe 37.2, 37.4, 70.5)
–  mniejsza rolka ma średnicę 13 cm, wysokość 20 cm, długość 116 m
–  większa rolka ma średnicę 20 cm, wysokość 20 cm, długość 320 m
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników

Ręczniki papierowe w rolach SUPER BIAŁE
–  100% celulozy
–  dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, miękkie
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI - PR2T, PR2 (pozycje katalogowe 37.3, 37.5)
 - do pojemników MAXI - PR1T, PR1, CSM101 (pozycje katalogowe 37.2, 37.4, 70.5)
–  mniejsza rolka ma średnicę 12,5 cm, wysokość 21,5 cm, długość 70 m
–  większa rolka ma średnicę 19,5 cm, wysokość 21,5 cm, długość 157,5 m
–   opakowanie handlowe zawiera: 6 rolek (PR32) lub 12 rolek (PR31)

Ręczniki papierowe w rolach SZARE
–  gofrowane
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI - PR2T, PR2 (pozycje katalogowe 37.3, 37.5)
 - do pojemników MAXI - PR1T, PR1, CSM101 (pozycje katalogowe 37.2, 37.4, 70.5)
–  mniejsza rolka ma średnicę 14 cm, wysokość 18 cm, długość 60 m
–  większa rolka ma średnicę 19.5 cm, wysokość 18 cm, długość 140 m
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników

rolka do pojemnika MINI: Symbol PR15
rolka do pojemnika MAXI: Symbol PR16

rolka do pojemnika MINI: Symbol PR31
rolka do pojemnika MAXI: Symbol PR32

WYCIĄGNIĘCIE SPECJALNEJ 
TULEI UMOŻLIWIA ODWIJANIE 
PAPIERU ZE ŚRODKA ROLEK

rolka do pojemnika MINI: Symbol PR20
rolka do pojemnika MAXI: Symbol PR30

rolka do pojemnika MINI: Symbol PR13
rolka do pojemnika MAXI: Symbol PR14

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA PLUS
–  dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI - PR2T, PR2 (pozycje katalogowe 37.3, 37.5)
 - do pojemników MAXI - PR1T, PR1, CSM101 (pozycje katalogowe 37.2, 37.4, 70.5)
–  mniejsza rolka ma średnicę 13,5 cm, wysokość 20 cm, długość 60 m
–  większa rolka ma średnicę 19,5 cm, wysokość 20 cm, długość 150 m
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników rolka do pojemnika MINI: Symbol PR41

rolka do pojemnika MAXI: Symbol PR42

WYCIĄGNIĘCIE SPECJALNEJ 
TULEI UMOŻLIWIA ODWIJANIE 
PAPIERU ZE ŚRODKA ROLEK

WYCIĄGNIĘCIE SPECJALNEJ 
TULEI UMOŻLIWIA ODWIJANIE 
PAPIERU ZE ŚRODKA ROLEK

WYCIĄGNIĘCIE SPECJALNEJ 
TULEI UMOŻLIWIA ODWIJANIE 
PAPIERU ZE ŚRODKA ROLEK

WYCIĄGNIĘCIE SPECJALNEJ 
TULEI UMOŻLIWIA ODWIJANIE 
PAPIERU ZE ŚRODKA ROLEK

RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLI

Ręczniki papierowe w rolach IDEAL
–  100% celulozy
–  trzywarstwowe, gofrowane, perforowane, miękkie, grube, super białe
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI - PR2T, PR2 (pozycje katalogowe 37.3, 37.5)
 - do pojemników MAXI - PR1T, PR1, CSM101 (pozycje katalogowe 37.2, 37.4, 70.5)
–  mniejsza rolka ma średnicę 13.5 cm, wysokość 21 cm, długość 65 m
–  większa rolka ma średnicę 20 cm, wysokość 23 cm, długość 140 m
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników

rolka do pojemnika MINI: Symbol PR81
rolka do pojemnika MAXI: Symbol PR82

WYCIĄGNIĘCIE SPECJALNEJ 
TULEI UMOŻLIWIA ODWIJANIE 
PAPIERU ZE ŚRODKA ROLEK

Ręczniki papierowe w rolach z adaptorem AUTOMATIC
–  100% celulozy
–  gofrowane, miękkie, super białe
–  dostępne w dwóch wielkościach:
 - do pojemników MINI AUTOMATIC - DRA03, CSM401 (pozycja katalogowa 37.7, 70.6)
 - do pojemników MAXI AUTOMATIC - DRA04 (pozycja katalogowa 37.6)
–  mniejsza rolka ma średnicę 15 cm, wysokość 20.6 cm, długość 140 m - 509 listków
–  większa rolka ma średnicę 20.5 cm, wysokość 20.6 cm, długość 300 m - 1090 listków
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników

rolka do pojemnika MINI AUTOMATIC: Symbol PR23
rolka do pojemnika MAXI AUTOMATIC: Symbol PR24

Ręczniki papierowe w rolach z adaptorem AUTOMATIC 3 Plus
–  100% celulozy
–  3 warstwowe
–  gofrowane, miękkie, super białe
–  do pojemników MINI AUTOMATIC - DRA03, CSM401 (pozycja katalogowa 37.7, 70.6)
–  rolka ma średnicę 14,5 cm, wysokość 20.5 cm, długość 67 m - 243 listki
–   opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników

rolka do pojemnika MINI AUTOMATIC: Symbol PR25

38
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Pojemnik na papier toaletowy MAXI
–  wykonany z tworzywa ABS
–  dostępny w kolorze białym
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 25 cm
–  zamykany na kluczyk

Pojemnik na papier toaletowy MINI
–  wykonany z tworzywa ABS
–  dostępny w kolorze białym
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
–  zamykany na kluczyk

Pojemnik na papier toaletowy MERIDA KOMFORT
–  wykonany z tworzywa ABS
–  dostępny w kolorze białym 
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
–  zamykany na kluczyk

Metalowy pojemnik na papier toaletowy MAXI
–  wykonany z blachy stalowej
–  malowany proszkowo na biało
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 33 cm
–  zamykany na kluczyk

Metalowy pojemnik na papier toaletowy MINI
–  wykonany z blachy stalowej
–  malowany proszkowo na biało
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 24 cm
–  zamykany na kluczyk

szer. = 28 cm  
wys. = 30 cm

gł. =13 cm

szer. = 21 cm  
wys. = 24 cm

gł. = 12 cm

szer. = 24 cm, wys. = 28 cm, gł. = 13 cm

szer. = 36 cm  
wys. = 36 cm

gł. = 11 cm

szer. = 26 cm  
wys. = 26 cm

gł. = 11 cm

POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY
Pojemnik na papier toaletowy MAXI MERIDA TOP
–  wykonany z tworzywa ABS
–  dostępny w kolorze białym
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm
–  zamykany na kluczyk

Pojemnik na papier toaletowy MINI MERIDA TOP
–  wykonany z tworzywa ABS
–  dostępny w kolorze białym
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
–  zamykany na kluczyk

szer. = 28 cm, wys. = 32.5 cm, gł. = 14.5 cm

szer. = 22 cm, wys. = 27.5 cm, gł. = 14.5 cm

Pojemnik na papier toaletowy w listkach MERIDA TOP
–  pojemność do 400 szt. listków papieru
–  dostępny w kolorze białym
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
–  zamykany na kluczyk

szer. = 13.5 cm, wys. = 22 cm, gł. = 11 cm

Symbol PT1

Symbol PT2

Symbol PT8

Symbol PTM3

Symbol PTM4

Symbol PT2TN

Symbol PT1TN

Symbol PT3TN

Symbol: PT3TS

43
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rola o średnicy 19 cm: Symbol PT10
rola o średnicy 23 cm: Symbol PT20
rola o średnicy 28 cm: Symbol PT30

rola o średnicy 19 cm: Symbol PT11
rola o średnicy 23 cm: Symbol PT12
rola o średnicy 28 cm: Symbol PT13

rola o średnicy 19 cm: Symbol PT81

Papier toaletowy STANDARD
–  szary, gofrowany
–  średnica tulei 6 cm
–  dostępny w rolach o trzech średnicach:
 - 19 cm, długość 160 m, do pojemników PT2, PT2T, PT8, BSM201 (pozycje katalogowe 42.2, 44, 45, 70.7)
 - 23 cm, długość 230 m, do pojemników PT1, PT1T, PTM4 (pozycje katalogowe 42.1, 43, 48)
 - 28 cm, długość 350 m, do pojemnika PTM3 (pozycja katalogowa 47)
–  opakowania handlowe zawiera 6 rolek papieru

Papier toaletowy
–  białość 55 ÷ 60%, gofrowany, miękki
–  średnica tulei 6 cm
–  dostępny w rolach o trzech średnicach:
 - 19 cm, długość 220 m, do pojemników PT2, PT2T, PT8, BSM201 (pozycje katalogowe 42.2, 44, 45, 70.7)
 - 23 cm, długość 340 m, do pojemników PT1, PT1T, PTM4 (pozycje katalogowe 42.1, 43, 48)
 - 28 cm, długość 480 m, do pojemnika PTM3 (pozycja katalogowa 47)
–  opakowania handlowe zawiera 6 rolek papieru

Papier toaletowy IDEAL
–  trzywarstwowy, gofrowany, perforowany, super biały, miękki
–  średnica tulei 6 cm
–  dostępny w rolach o średnicy 19 cm, długość 120 m
–  do pojemników PT2, PT2T, PT8, BSM201 (pozycje katalogowe 42.2, 44, 45, 70.7)
–  opakowania handlowe zawiera 6 rolek papieru

Papier toaletowy ECONOMY
–  szary, gofrowany
–  długość 50 m
–  pasuje do wszystkich rodzajów uchwytów oferowanych na rynku
–  opakowania handlowe zawiera 36 rolek papieru

Symbol PT61

PAPIERY TOALETOWE

Papier toaletowy SUPER BIAŁY TOP
–  100 % celulozy
–  dwuwarstwowy, perforowany, miękki
–  średnica tulei 6 cm
–  dostępny w rolach o dwu średnicach:
 - 19 cm, długość 180 m, do pojemników PT2, PT2T, PT8, BSM201 (pozycje katalogowe 42.2, 44, 45, 70.7)
 - 23 cm, długość 245 m, do pojemników PT1, PT1T, PTM4, PT9 (pozycje katalogowe 42.1, 43, 48)
–  opakowania handlowe: papier o średnicy 19 cm pakowany jest po 12 rolek,
   papier o średnicy 23 cm pakowany jest po 6 rolek

rola o średnicy 19 cm: Symbol PT41
rola o średnicy 23 cm: Symbol PT42

Papier toaletowy MERIDA PLUS
–  dwuwarstwowy, gofrowany
–  średnica tulei 6 cm, 
–  dostępny w rolach o trzech średnicach:
 - 19 cm, długość 140 m, do pojemników PT2, PT2T, PT8, BSM201 (pozycje katalogowe 42.2, 44, 45, 70.7)
 - 23 cm, długość 210 m, do pojemników PT1, PT1T, PTM4 (pozycje katalogowe 42.1, 43, 48)
–  opakowania handlowe zawiera 6 rolek papieru

Papier toaletowy w listkach SUPER BIAŁY
–  100% celulozy
–  gofrowany, składany w „Z”
–  wymiar listka 21 x 11 cm
–  do pojemników PT3T i BSM401 (pozycje katalogowe 48.1, 70.8)
–  opakowania handlowe - karton zawierający 9000 szt. listków
–  w kartonie jest 40 paczek po 225 szt. gotowych do użycia listków papieru toaletowego

Symbol PT70

Papier toaletowy TOP 8
–  100 % celulozy
–  3 warstwowy, super biały
–  długość 27,5 m
–  250 listków
–  opakowania handlowe zawiera 8 rolek papieru

Symbol PT60

rola o średnicy 19 cm: Symbol PT31
rola o średnicy 23 cm: Symbol PT32
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MERIDA STELLA - NOWA, KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ

–  pojemność wymiennych wkładów 880 ml
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne
–  dostępny również jako dozownik mydła w płynie
 oraz sprayowy dozownik płynu dezynfekcyjnego

Dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady

–  pojemność zbiornika 0,4 l
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Dozownik mydła w płynie

–  możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce
 o maksymalnej średnicy 22 cm i maksymalnej wysokości 25 cm
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej (na zamówienie)
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik na ręczniki w rolach
        

–  pojemność do 250 szt. ręczników
–  okienko do kontroli ilości ręczników
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik na ręczniki pojedyncze

–  pojemność do 500 szt. ręczników
–  okienko do kontroli ilości ręczników
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik na ręczniki pojedyncze

Wspólne cechy wszystkich urządzeń linii MERIDA STELLA:
zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - jeden kluczyk otwiera wszystkie urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - zawiasy niewidoczne

dozownik mydła w w pianie na jednorazowe wkłady: symbol DSM201
dozownik sprayowy płynu dezynfekującego: symbol DSM401

dozownik mydła w płynie: symbol DSM101

DSP201
DSP401
DSP101

Symbol DSM102 - wersja matowa
Symbol DSP102 - wersja polerowana

Symbol ASM101 - wersja matowa
Symbol ASP101 - wersja polerowana

Symbol ASM201 - wersja matowa
Symbol ASP201 - wersja polerowana

Symbol CSM101 - wersja matowa
Symbol CSP101 - wersja polerowana

wersja
polerowana

wersja
matowa

Symbol D45S - wersja matowa
Symbol D45C - wersja polerowana

Symbol D44S - wersja matowa
Symbol D44C - wersja polerowana

Dozownik mydła w płynie
–  pojemność zbiornika 300 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego
–  mocowany do ściany
–  zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe
 czyszczenie wnętrza dozownika

Dozownik mydła w płynie
–  pojemność zbiornika 300 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego
–  mocowany do blatu
–  zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe
 czyszczenie wnętrza dozownika

szer. =6 cm, wys. = 21.2 cm, gł. = 11.3 cm

szer. =6 cm, wys. = 21.2 cm, gł. = 8.5 cm

szer. = 12 cm, wys. = 26 cm, gł. = 11 cm

szer. = 10 cm, wys. = 19 cm, gł. = 7,5 cm

szer. = 25,5 cm, wys. = 26,5 cm, gł. = 12 cm

szer. = 25,5 cm, wys. = 15,5 cm, gł. = 12 cm

szer. = 21 cm, wys. = 33 cm, gł. = 20,5 cm

symbol DSM102

symbol DSP102

symbol D45C

symbol D44C

symbol ASP101

symbol ASP201

symbol CSP101

symbol CSM101

symbol ASM201

symbol ASM101

Symbol D45S

Symbol D44S
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70.6 Automatyczny dozownik ręczników papierowych w rolach
        

–  pojemność 27 litrów
–  wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
–  możliwość zamocowania do ściany
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

–  pojemność 27 litrów
–  wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, domykanym sprężyną
–  możliwość zamocowania do ściany
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Kosz z uchylną pokrywą

Kosz z uchylną pokrywą

–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
–  okienko do kontroli ilości papieru
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik  na duże role papieru toaletowego

–  pojemność do 400 szt. listków papieru
–  okienko do kontroli ilości papieru
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik  na papier toaletowy w listkach

–  nieduże wymiary
–  wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik  na torebki higieniczne

–  wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik  na podkładki na deskę sedesową

–   do użycia z ręcznikiem papierowym w rolce z adaptorem:
  - MINI AUTOMATIC o symbolu PR23 (pozycja katalogowa 42.01)
  - MINI AUTOMATIC 3 Plus o symbolu PR25 (pozycja katalogowa 42.02)
  stosowanie tego ręcznika zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika
–   dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej (na zamówienie) 
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne
–   wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka 27,5 cm
–   w przypadku niewysunięcia się ręcznika należy użyć czerwonego pokrętła po prawej stronie urządzenia

Symbol CSM401 - wersja matowa
Symbol CSP401 - wersja polerowana

Symbol BSM201 - wersja matowa
Symbol BSP201 - wersja polerowana

Symbol GSM002 - wersja matowa
Symbol GSP002 - wersja polerowana

Symbol GSM001 - wersja matowa
Symbol GSP001 - wersja polerowana

Symbol KSM101- wersja matowa
Symbol KSP101 - wersja polerowana

Symbol KSM201- wersja matowa
Symbol KSP201 - wersja polerowana

Symbol BSM401- wersja matowa
Symbol BSP401 - wersja polerowana

szer. = 35,7 cm
wys. = 32 cm
gł. = 15,7 cm

szer. = 22,3 cm, wys. = 23,4 cm, gł. = 11,5 cm

szer. = 12,5 cm, wys. = 26 cm, gł. = 11 cm

szer. = 33,4 cm, wys. = 59,5 cm, gł. = 16,5 cm

szer. = 33,8 cm, wys. = 64 cm, gł. = 16,1 cm

szer. = 21,5 cm, wys. = 29 cm, gł. = 4 cm

szer. = 9,5 cm, wys. = 17 cm, gł. = 2,4 cm

symbol CSP401

symbol BSP201

symbol GSP002

symbol GSP001

symbol KSP101

symbol KSP201

symbol BSP401

symbol CSM401

symbol KSM101

symbol KSM201

symbol BSM201

symbol BSM401

symbol GSM002

symbol GSM001

70.7

70.8

70.9

70.9

70.11

70.12



więcej na: www.merida.com.pl
28

szer. = 10 cm, wys. = 39 cm, gł. = 10 cm

szer. = 11 cm, wys. = 22 cm, gł. = 7,5 cm

szer. = 17,5 cm, wys. = 10,5 cm, gł. = 3,2 cm

Szczotka do muszli z uchwytem
–  uchwyt przykręcany do ściany
–  dostępna w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
–  wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
–  wymienna końcówka szczotki (SZ11)

Wieszaki metalowe
–  wykonane z mosiądzu chromowanego
–  dostępne w wersjach: matowej lub polerowanej

śr. = 5 cm
gł. =  5.5 cm

Symbol MHW30

śr. = 5 cm
gł. =  5.5 cm

Symbol MHW31

śr. = 5 cm
gł. =  5.5 cm

Symbol MHW29

śr. = 5 cm
gł. =  5.5 cm

Symbol MHW28

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TOALET ZE STALI NIERDZEWNEJ

Szczotka do muszli z uchwytem
–  uchwyt przykręcany do ściany
–  możliwość postawienia bezpośrednio na podłodze
–  wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
–  rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów z uchwytu 
–  dostępna w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej

Symbol TAS02 - wersja matowa
Symbol TAS01 - wersja polerowana

szer. = 10.8 cm, wys. = 42.6 cm, gł. = 11.9 cm

Symbol SZ15S - wersja matowa
Symbol SZ15C - wersja polerowana

Stalowa popielnica nierdzewna wisząca
–  wykonana ze stali nierdzewnej matowej
–  mocowana do ściany
–  otwierana pokrywa
–  wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
–  zamykana na kluczyk

szer. = 8.5 cm
 wys. = 7.5 cm

gł. =  4.0 cm

Symbol MHW21

szer. = 24 cm  
wys. = 20.5 cm

gł. = 12.8 cm

–  nieduże wymiary
–  zaopatrzony w haczyk do zawieszenia rękawic (RK11 pozycja katalogowa 142)
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej (na zamówienie)
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

–  obudowa dostosowana do odświeżaczy OE3 i OE4 (pozycja katalogowa 82 i 83)
–  dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej (na zamówienie)
–  zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
–  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
–  łączenia boków spawane i szlifowane
–  zawiasy niewidoczne

Pojemnik  na rękawice foliowe

Obudowa do elektronicznych odświeżaczy powietrza

Symbol GSM003 - wersja matowa
Symbol GSP003 - wersja polerowana

Symbol GSM004 - wersja matowa
Symbol GSP004 - wersja polerowana

Symbol SZ15S

Symbol TAS02

Symbol TAS01

Symbol SZ15C

Symbol P1WS

symbol GSP003

symbol GSP004

symbol GSM004

symbol GSM003
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POJEMNIKI NA RĘCZNIKI I PAPIER TOALETOWY, KOSZE NA ODPADY ZE STALI NIERDZEWNEJ - WPUSZCZANE W ŚCIANĘ

Kosz na odpady - wpuszczany w ścianę
–  pojemność 46 litrów
–  kosz jest zabezpieczony zamkiem przed kradzieżą
Wszystkie wymiary na rysunku montażowym.
Sugerowana wysokość montażu - 300 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia.
Artykuł na zamówienie.
Dostępny w trzech wersjach różniących się standardem wykończenia i użytymi do produkcji materiałami:
Linia TRADITIONAL: Symbol 0458• Linia SIMPLICITY: Symbol 6474 • Linia PROFILE: Symbol 9474
Szczegóły patrz rys. 73.4

Pojemnik na ręczniki papierowe - wpuszczany w ścianę
–  pojemność do 500 szt. ręczników
–  zamykany na kluczyk
Wszystkie wymiary na rysunku montażowym.
Sugerowana wysokość montażu - 1200 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia.
Artykuł na zamówienie.
Dostępny w trzech wersjach różniących się standardem wykończenia i użytymi
do produkcji materiałami:
Linia TRADITIONAL: Symbol 0457
Linia SIMPLICITY: Symbol 6457
Linia PROFILE: Symbol 9457
Szczegóły patrz rys. 73.4

Uwaga:
powyższe wymiary dotyczą
linii TRADITIONAL

zawiasy drzwi niewidoczne dla użytkownika

Pojemnik na ręczniki papierowe z koszem na odpady - wpuszczany w ścianę
–  pojemność pojemnika na ręczniki do 500 szt. ręczników
–  pojemnik zamykany na kluczyk
–  pojemność kosza 7,6 litra
Wszystkie wymiary na rysunku montażowym.
Sugerowana wysokość montażu - 900 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia.
Artykuł na zamówienie.
Dostępny w trzech wersjach różniących się standardem wykończenia i użytymi do produkcji materiałami.
Linia TRADITIONAL: Symbol 0462
Linia SIMPLICITY: Symbol 64623
Linia PROFILE: Symbol 94623
Szczegóły patrz rys. 73.4

Pojemnik na ręczniki papierowe z koszem na odpady - wpuszczany w ścianę
–  pojemność pojemnika na ręczniki do 600 szt. ręczników
–  pojemnik zamykany na kluczyk
–  pojemność kosza 46 litrów
–  kosz zabezpieczony zamkiem przed kradzieżą
Wszystkie wymiary na rysunku montażowym.
Sugerowana wysokość montażu - 400 mm od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia.
Artykuł na zamówienie.
Dostępny w trzech wersjach różniących się standardem wykończenia i użytymi do produkcji materiałami:

Linia SIMPLICITY Linia PROFILE

zamek zlicowany
z powierzchnią drzwi

Uwaga:
powyższe wymiary dotyczą
linii TRADITIONAL

Uwaga:
powyższe wymiary dotyczą
linii TRADITIONAL

Linia TRADITIONAL

Pojemnik na dwie rolki “zwykłego” papieru toaletowego - wpuszczany w ścianę
–  mieści jednocześnie dwie rolki papieru   o średnicach do 135 mm, z których tylko jedna
 jest gotowa do użycia
–  dostęp do drugiej rolki możliwy automatycznie po zużyciu pierwszej
–  zamykany na kluczyk
Wszystkie wymiary na rysunku montażowym.
Artykuł na zamówienie.

Uwaga:
powyższe wymiary dotyczą
linii TRADITIONAL

Dozownik mydła w płynie - wpuszczany w ścianę
–  pojemność zbiornika 800 ml
–  mydło uzupełniane z kanistra
–  dostępny w wersji matowej
–  dostępny również jako:
 - dozownik mydła w pianie - pojemność wymiennych wkładów 880 ml
 - dozownik mydła w płynie na wymienne wkłady o pojemności 880 ml
 - automatyczny dozownik mydła w płynie - pojemność zbiornika 500 ml
–  zamykany na kluczyk

dozownik mydła w płynie:
dozownik mydła w pianie:

dozownik mydła w płynie na wymienne wkłady:
automatyczny dozownik mydła w płynie:

Symbol 5002S
Symbol 5003S
Symbol 5004S
Symbol 5005S

Symbol 0458

Symbol 0457

73.4

73.2

Symbol 0462

Symbol 0469

73.3

Symbol 0469 Symbol 6462 Symbol 9462

Symbol 0031

73.5

73.6

73.02
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Elektryczna suszarka do rąk JUNIOR PLUS
–  włączana automatycznie
–  obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm
–  dostępna w kolorze białym

Elektryczna suszarka do rąk PRIMA
–  włączana automatycznie
–  specjalna obudowa z melaminy o grubości 4 mm
–  dostępna w kolorze białym
–  żaroodporna obudowa jest całkowicie odporna nawet na żar palącego się papierosa

Elektryczna suszarka do rąk OPTIMA
–  włączana automatycznie
–  obudowa ze stali o grubości 1.5 mm
–  dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana

szer. = 25.3 cm
wys. = 30.2 cm

gł. = 15.3 cm

szer. = 25.5 cm, wys. = 30.5 cm, gł. = 15.4 cm

szer. = 25.5 cm,  wys. = 30 cm, gł. = 14 cm

Elektryczna suszarka do rąk MEDIFLOW
–  włączana automatycznie
–  obudowa ze stali o grubości 2 mm
–  dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana
–  oddzielnie dostępny jest zestaw do montażu suszarki w ścianie
–  ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu

szer. = 27.5 cm
wys. = 32 cm
gł. = 16.5 cm

zestaw do montażu suszarki w ścianie
stal matowa:     Symbol MFKS
stal polerowana:Symbol MFKC

SUSZARKI DO RĄK

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 1640 W
waga – 3 kg
poziom hałasu – 60 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 4 m3/min
prędkość powietrza – 65 km/h
temperatura powietrza* – 52 OC
efektywny czas suszenia – 38 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 1650 W
waga – 3,5 kg
poziom hałasu – 60 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 2,67 m3/min
prędkość powietrza – 60 km/h
temperatura powietrza* – 51 OC
efektywny czas suszenia – 45 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 1640 W
waga – 4,25 kg (4,45 kg biała)
poziom hałasu – 60 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 4 m3/min
prędkość powietrza – 65 km/h
temperatura powietrza* – 52 OC
efektywny czas suszenia – 38 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 2750 W
waga – 4,85 kg
poziom hałasu – 65 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 7,5 m3/min
prędkość powietrza – 95 km/h
temperatura powietrza* – 49 OC
efektywny czas suszenia – 29 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Symbol:   M99S M99C

Symbol:   M20S M20C

Symbol M88AP

Symbol M96A

Symbol M99A

Symbol M20A
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Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW PLUS
–  włączana automatycznie
–  obudowa ze stali o grubości 2 mm
–  dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana
–  ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwiająca suszenie twarzy
–  ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu

szer. = 27 cm
wys. = 25 cm

gł. = 21 cm

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 2250 W
waga – 6,5 kg
poziom hałasu – 65 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 5,5 m3/min
prędkość powietrza – 100 km/h
temperatura powietrza* – 53 OC
efektywny czas suszenia – 29 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Symbol:   E88SP E88CP

SUSZARKI DO RĄK

Elektryczna suszarka do rąk
–  włączana automatycznie
–  obudowa z tworzywa sztucznego lub aluminiowa lakierowana
–  dostępna w kolorze białym
–  wyjątkowo cicha praca

szer. = 24 cm  
wys. = 25 cm

gł. = 22 cm

szer. = 24.5 cm  
wys. = 27 cm
gł. = 21.5 cm

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 1800 W
waga – 2,5 kg (HTE4); 4 kg (HTE5)
poziom hałasu – 54 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 2,43 m3/min
prędkość powietrza – 60 km/h
temperatura powietrza* – 65 OC
efektywny czas suszenia – 30 s

Elektryczna suszarka do rąk SMARTFLOW
–  włączana automatycznie
–  obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm
–  dostępna w kolorze białym
–  wyjątkowo małe rozmiary

* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

szer. = 14.5 cm  
wys. = 25.8 cm

gł. = 13.8 cm

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 1100 W
waga – 1,2 kg
poziom hałasu – 60 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 1,6 m3/min
prędkość powietrza – 85 km/h
temperatura powietrza* – 47 OC
efektywny czas suszenia – 39 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Elektryczna suszarka do rąk  MERIDA TOP
–  włączana automatycznie
–  obudowa wykonana z tworzywa ABS
–  dostępna w kolorze białym z możliwością zastosowania jednego z dwu kolorów 
 załączonych ozdobnych okienek: niebieskiego i ciemnoszarego
–  wyjątkowo małe rozmiary

szer. = 14.5 cm 
wys. = 25.8 cm 

gł. = 13.8 cm

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 1100 W
waga – 1,2 kg
poziom hałasu – 60 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 1,6 m3/min
prędkość powietrza – 85 km/h
temperatura powietrza* – 47 OC
efektywny czas suszenia – 39 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

do wyboru dwa kolory
ozdobnych okienek

Symbol E88AP

Suszarka
w obudowie metalowej

Symbol HTE5

Symbol M44A

Suszarka
w obudowie plastikowej 

Symbol HTE4

Symbol M55T

77

78

77.1

77.01



więcej na: www.merida.com.pl

Suszarka do włosów SLON
–  włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i zawieszeniu węża
–  obudowa z tworzywa sztucznego
–  dostępna w kolorze białym

szer. = 9 cm
wys. = 70 cm

gł. = 12 cm

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 700 W
waga – 1,02 kg
poziom hałasu – 54 dB
stopień ochrony – klasa II
wydajność skuteczna – 0,73 m3/min
prędkość powietrza – 100 km/h
temperatura powietrza* – 37 OC
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Suszarka do włosów - hotelowa
–  włączana i wyłączana automatycznie po wyjęciu / zawieszeniu w uchwycie ściennym
–  przełącznik wyboru mocy i prędkości wypływu powietrza
–  obudowa z tworzywa sztucznego
–  dostępna w kolorze białym
–  moc wyjściowa: 1250 W / 625 W

UWAGA: Nie używać w trakcie kąpieli w wannie lub pod przysznicem, ani nad umywalką wypełnioną wodą.

szer. = 19 cm
wys. = 18 cm

gł. = 11 cm

32

SUSZARKI DO WŁOSÓW
Suszarka do włosów E85H - basenowa
–   włączana przyciskiem
–   czas jednego cyklu pracy: 90 s
–   obudowa żeliwna o grubość 6 mm, pokryta białą glazurowaną porcelaną
 lub wykonana ze stali matowej lub polerowanej
Artykuł na zamówienie.

szer. = 28 cm
wys. = 25.5 cm

gł. = 24.5 cm

Dane techniczne:
moc wyjściowa – 2450 W
waga – 11,5 kg
poziom hałasu – 70 dB
bryzgoszczelność – IP23
wydajność skuteczna – 5,5 m3/min
prędkość powietrza – 96 km/h
temperatura powietrza* – 53 OC
czas suszenia – 90 s
* temperatura powietrza w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21OC

Suszarka do włosów E80H - basenowa
–   włączana automatycznie
–   moc 1800 W
–  wyjątkowo cicha praca
–  dostępna w kolorze białym
–   obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
–   stelaż wykonany z aluminium
–   ruchomy uchwyt umożliwia natychmiastowe i łatwe ustawienie suszarki
 na wysokości odpowiedniej do wzrostu użytkownika
Artykuł na zamówienie.

szer. = 25 cm
wys. = 105 cm

gł. = 18.5 cm

Symbol E85H

Symbol: E85HS E85HC

Symbol E80H

Symbol SLON

Symbol M45H
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Elektroniczny odświeżacz powietrza SELECT+
–  w pełni automatyczne działanie
–  elegancki wygląd
–  bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m3)
–  możliwość programowania wielu parametrów: trzech opcji wykorzystania wkładu (30-60-90 dni); 
 dobowego cyklu pracy (12/24 godz.); indywidualne ustawienie godziny rozpoczęcia pracy 
 urządzenia; pracy w wybrane dni tygodnia (min. 5 dni pracy w tygodniu)
–  wskaźnik ilości dni do wymiany wkładu zapachowego
–  wskaźnik zużycia baterii
–  możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego w razie konieczności wymiany 
 wkładu zapachowego lub wymiany baterii
–  możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu
–  zasilany prądem z baterii elektrycznych (2 x R20)
–  maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii
–  3 lata gwarancji

Elektroniczny odświeżacz powietrza PULSE II
–  w pełni automatyczne działanie
–  elegancki wygląd
–  bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m3)
–  programowana częstotliwość emisji zapachu (interwał 5 do 25 min.)
–  trzy opcje działania: w dzień, w nocy, przez całą dobę
–  wskaźnik zużycia baterii
–  wskaźnik zużycia wkładu zapachowego
–  możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego w razie konieczności wymiany 
 wkładu zapachowego lub wymiany baterii
–  możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu
–  zasilany prądem z baterii elektrycznych (2 x R20)
–  maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii
–  3 lata gwarancji

Wymienne pojemniki do toaletowego odświeżacza powietrza
–  wymienny pojemnik zapewnia 1650 rozpyleń środka zapachowego
–  w sprzedaży posiadamy dwa rodzaje zapachów: jaśminowy i o zapachu wody kolońskiej

Drzwiowy odświeżacz powietrza Windoor • Wymienne saszetki zapachowe
–  odświeżacz mocowany do drzwi - ruch powietrza przy otwieraniu / zamykaniu drzwi
 powoduje uwalnianie zapachu z umieszczonej w odświeżaczu saszetki zapachowej
–  wymienna saszetka zapachowa zapewnia do 30 dni odświeżania
–  w sprzedaży posiadamy saszetki z dwoma rodzajami zapachów:
 cytrusowym (Pomelos) i eukaliptusowym (Verveine Eucalyptus)
–  obsługa odświeżacza sprowadza się do okresowej wymiany saszetek zapachowych
–  zamykany na kluczyk

szer. = 9 cm  
wys. = 22 cm

gł. = 7.5 cm

szer. = 9 cm  
wys. = 22 cm

gł. = 7.5 cm

Wymienne pojemniki do elektronicznych odświeżaczy powietrza SELECT+, PULSE II i MERIDA TOP
Oryginalne wkłady zapachowe o unikalnej formule glikolowej są gwarancją wysokiej  jakości i skutecznego odświeżania 
powietrza - rozpylając substancje wonne skutecznie odświeżają pomieszczenie. Puszka wkładu zapachowego zapewnia 
3000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje pożądany zapach w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m3.
Oferowane wkłady zapachowe:
Riviera, Viva  – przyjemne, uniwersalne zapachy nadające się zwłaszcza do biur, hoteli,
Wild Fruits  restauracji, sklepów i hipermarketów, sal konferencyjnych, recepcji,
Bahia  sekretariatów, a także sal obsługi klientów
Exotic Fruits  – delikatne zapachy, doskonałe do biur, ekskluzywnych klubów
Sunset  i gabinetów menadżerskich
First Impression – szczególnie odpowiedni w toaletach, umywalniach, szatniach
   i siłowniach
Citrus  – wyjątkowo skuteczny w toaletach i umywalniach
Orange  – skuteczny zarówno w wejściach, ciągach komunikacyjnych, szatniach,    
Wild Flowers  poczekalniach, jak i w toaletach i umywalniach
Antitabac – skutecznie usuwa nieprzyjemny zapach dymu nikotynowego, przywracając
   neutralny zapach w pomieszczeniach

Hotelowy odświeżacz powietrza DAVANIA
–  przyjemny, niepowtarzalny, tajemniczy zapach
OE7H - do ręcznego rozpylania:
–  idealny do odświeżania pokoi hotelowych
–  wyjątkowo trwały - raz rozpylony zapach utrzymuje się przez 24 godziny
–  duży pojemnik i specjalny kształt dyszy zapewniają ogromną siłę rozpylenia, gwarantującą
 najlepsze rozprzestrzenienie zapachu w pomieszczeniu
–  zaleca się stosowanie z umiarem
–  doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń, w których nie ma elektronicznych odświeżaczy powietrza
OE77 - do elektronicznych odświeżaczy powietrza:
Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje
pożądany zapach w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m3.

RIVIERA: Symbol OE23
EXOTIC FRUITS: Symbol OE22

VIVA: Symbol OE26 
SUNSET: Symbol OE27

FIRST IMPRESSION: Symbol OE21
CITRUS: Symbol OE25

ORANGE: Symbol OE24
ANTITABAC: Symbol OE29

WILD FRUITS: Symbol OE41
WILD FLOWERS: Symbol OE42

BAHIA: Symbol OE79

JAŚMIN: Symbol OD11
WODA KOLOŃSKA: Symbol OD12

POMELOS: Symbol ODS001
VERVEINE EUCALYPTUS: Symbol ODS002

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA • WYMIENNE POJEMNIKI DO ODŚWIEŻACZY POWIETRZA

do ręcznego rozpylania: Symbol OE7H
do elektronicznych odświeżaczy powietrza: Symbol OE77

wymiary odświeżacza:
szer. = 9,5 cm , wys. = 14,5 cm, gł. = 3.5 cm

Symbol OE3

Symbol OE4

Symbol GOD001
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specjalna konstrukcja pokrywy 
powoduje samogaszenie

 ognia zaprószonego 
wewnątrz kosza
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Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym SREBRNY MATOWY lub BŁYSZCZĄCY 
–  dostępny w trzech wymiarach
–  dostępny w wersji matowej lub błyszczącej
–  pojemność 5 litrów, 12 litrów, 20 litrów i 30 litrów
–  pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
–  zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym BIAŁY
–  dostępny w trzech wymiarach
–  pojemność 5 litrów, 12 litrów, 20 litrów i 30 litrów
–  pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
–  zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz siatkowy wiszący
–  wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV
–  posiada uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany
–  dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych
–  pojemność 22 litry
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz na zużyte ręczniki papierowe
–  wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV 
 lub z prętów ze stali nierdzewnej
–  bardzo wygodny w użytkowaniu
–  kosz z prętów ze stali nierdzewnej posiada uchwyty
 umożliwiające przykręcenie do ściany
–  dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych
–  pojemność 47 litrów
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz ze stali nierdzewnej SREBRNY MATOWY lub BŁYSZCZĄCY
–  dostępny w dwu wymiarach
–  dostępny w wersji matowej lub błyszczącej
–  pojemność 7 litrów i 15 litrów
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz o poj. 20 l
wys. = 44.5 cm

śr. = 29.5 cm

Symbol B4C

Kosz o poj. 12 l
wys. = 39 cm

śr. = 25 cm

Symbol B4B

Kosz o poj. 5 l
wys. = 28 cm
śr. = 20.5 cm

Symbol B4A

Kosz o poj. 20 l
wys. = 44.5 cm

śr. = 29.5 cm

Symbol B3C

Kosz o poj. 12 l
wys. = 39 cm

śr. = 25 cm

Symbol B3B

Kosz o poj. 5 l
wys. = 28 cm
śr. = 20.5 cm

Symbol B3A

szer. = 32 cm  
wys. = 35 cm

gł. = 24 cm

szer. = 34 cm  
wys. = 54 cm

gł. = 26 cm

Kosz wykonany z prętów 
ze stali nierdzewnej

Symbol B2B

Symbol B5C

Kosz o poj. 15 l
wys. = 31 cm

śr. = 26 cm

Symbol B11B

Symbol B5B

Kosz o poj. 7 l
wys. = 23 cm

śr. = 21 cm

Symbol B11A
Symbol B10BSymbol B10A

Symbol B5A

Kosz wykonany z prętów 
powlekanych białym PCV

Symbol B2A

KOSZE I POPIELNICE METALOWE

Kosze srebrne matowe:
Kosze srebrne błyszczące:

Kosze srebrne matowe:
Kosze srebrne błyszczące:

Duży kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym
SREBRNY MATOWY lub BŁYSZCZĄCY
–  wykonany ze stali nierdzewnej
–  dostępny w wersji matowej lub błyszczącej
–  pojemność 45 litrów
–  pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
–  zaopatrzony w wyjmowane, plastikowe wiadro

szer. = 37 cm  
wys. = 68.5 cm

gł. = 49 cm

Duży kosz ze stali nierdzewnej samogaszący SREBRNY MATOWY lub BŁYSZCZĄCY 
–  wykonany ze stali nierdzewnej
–  dostępny w wersji matowej lub błyszczącej
–  zaopatrzony w wyjmowane, metalowe wiadro o pojemności 30 litrów
–  zdejmowana pokrywa
–  specjalna konstrukcja pokrywy powoduje samogaszenie
 ognia zaprószonego wewnątrz kosza śr. = 29.3 cm

wys. = 68.6 cm

Kosz o poj. 30 l
wys. = 66 cm
śr. = 29.5 cm

Symbol B4D

Kosz o poj. 30 l
wys. = 66 cm
śr. = 29.5 cm

Symbol B3D

Symbol B5D

Symbol KMS20 - wersja matowa
Symbol KMS12 - wersja polerowana

Symbol KMS34 - wersja matowa
Symbol KMS33 - wersja polerowana

Kosz ze stali nierdzewnej prostokątny SREBRNY MATOWY lub BŁYSZCZĄCY 
–  wykonany ze stali nierdzewnej
–  dostępny w wersji matowej lub błyszczącej
–  kosz matowy pokryty jest specjalną powłoką zapobiegającą pozostawianiu śladów palców
–  pojemność 25 litrów
–  zdejmowana pokrywa
–  wieko pokrywy otwiera się samoczynnie po naciśnięciu dłonią
–  zaopatrzony w wyjmowane, plastikowe wiadro

szer. = 26.5 cm
wys. = 72.5 cm

gł. = 26.5

Symbol KMS44 - wersja matowa
Symbol KMS43 - wersja polerowana

otwieranie
pokrywy

Symbol B1A
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Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym
–  dostępny w dwóch wielkościach
–  pojemność 6 litrów i 15 litrów
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w kolorze białym
–  pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
–  zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiaderko
–  dostosowany do jednorazowych worków
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz na odpady z uchylną pokrywą
–  dostępny w czterech wielkościach
–  pojemności: 9 litrów, 15 litrów, 25 litrów i 50 litrów
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w kolorze białym
–  uchylna pokrywa
–  dostosowany do jednorazowych worków
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz na odpady z zamykaną pokrywą
–  dostępny w dwóch wielkościach
–  pojemność 10 litrów i 25 litrów
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w kolorze białym
–  dostosowany do jednorazowych worków
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Duże pojemniki na odpady
–  dostępne w dwóch wielkościach
–  pojemności: 100 litrów i 110 litrów
–  wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego
–  wyposażone w uchwyty i kółka ułatwiające przesuwanie
–  mniejszy pojemnik posiada ręcznie otwieraną pokrywę
–  większy pojemnik jest otwierany przyciskiem pedałowym
–  dostosowane do jednorazowych worków
–  oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

Kosz o poj. 10 l
 szer. = 26 cm  
wys. = 36 cm

gł. = 16 cm

Symbol B7A

Kosz o poj. 25 l
szer. = 36 cm  
wys. = 47 cm

gł. = 28 cm

Symbol B7B

Kosz o poj. 9 l
 szer. = 21 cm  
wys. = 37 cm

gł. = 20 cm

Symbol B8A

Kosz o poj.  15 l
 szer. = 25 cm
 wys. = 46 cm

gł. = 24 cm

Symbol B8B

Kosz o poj.  25 l 
szer. = 30 cm

 wys. = 55 cm
gł. = 28 cm

Symbol B8C

Kosz o poj.  50 l
szer. = 38.5 cm

 wys. = 63.5 cm
gł. = 33.5 cm

Symbol B8D

Pojemnik o poj.  100 l
szer. = 51 cm

 wys. = 78 cm
gł. = 60 cm

Symbol B52A

Pojemnik o poj.  110 l
szer. = 54 cm

 wys. = 80 cm
gł. = 63 cm

Symbol B52B

Kosz o poj. 15 l
wys. = 36 cm
śr. = 27.5 cm

Symbol B6B

Kosz o poj. 6 l
wys. = 28 cm
śr. = 20.5 cm

Symbol B6A

Jednorazowe worki do koszy
–  pojemności, wymiary, kolory, zastosowanie – podane w tabeli

20 litrów
45 x 50 cm

B3A, B3B, B4A, B4B, 
B5A, B5B, B6A, B6B, B7A, 

B8A, B8B, B10A, B11A

–
W11N

–

–
–
–
–
–
–
–

–

35 litrów
50 x 60 cm

B1A, B3C, B4C, B5C,
 B7B, B8C, B10B, 

B11B

W21
W21N

W26

W20
W20N
W20P
W20B
W20C
W20Z
W20Y

W20T

czarny, w rolce
niebieski, w rolce

czarny, w rolce

czarny
niebieski
bezbarwny
biały
czerwony
zielony
żółty

srebrzysto-czarny,
w rolce

Linia
PREMIUM®

worki z folii LDP
grube, bardzo wytrzymałe

Linia
ECONOMY®
worki z folii HDPE

Linia
HYGIENIC®

worki z folii LD, dwuwarstwowe 
z taśmą ściągającą

60 litrów
60 x 80 cm
B2A, B2B, B8D

W31
W31N, W32N* 

W36

W30
W30N
W30P
W30B
W30C
W30Z
W30Y

W30T

120 litrów
70 x 110 cm

MB01

W41
W41N

W46

W40
W40N
W40P
W40B
W40C
W40Z
W40Y

W40T

160 litrów
90 x 110 cm

B52A, B52B

–

–

W50
W50N
W50P
W50B
W50C
W50Z
W50Y

–

240 litrów
110 x 110 cm

–

–

W60
–
–
–
–
–
–

–

Kolor,
opakowanie

Pasują do koszy

Pojemność,
wymiary

Worki pakowane są po 50 szt., z wyjątkiem worków o pojemności 160 l i 240 l, które są pakowane po 10 szt. oraz worków W20T – 20 szt., W30T – 15 szt. ,W40T – 10 szt.
*Worek o pojemności 70 l i wymiarach 60 x 90 cm przeznaczony do koszy B2A, B2B i B13A

53 x 60 cm
B1A, B3C, B4C, B5C, B7B, B8C

rolka 20 szt.

70 x 75 cm
B8D, B9A

rolka 15 szt.

70 x 110 cm
B52A, MB01
rolka 10 szt.

POPIELNICA STALOWA • KOSZE Z TWORZYW SZTUCZNYCH • JEDNORAZOWE WORKI DO KOSZY

Linia
PRAKTIK®
worki z folii LDP

Stalowa popielnica nierdzewna
–  wykonana ze stali nierdzewnej matowej
–  zdejmowana pokrywa
–  wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
–  zaopatrzona w wyjmowane, metalowe wiadro na odpady o pojemności 9 litrów

wys. = 60.5 cm
śr. = 22.5 cm

98

99

100

101

102

Symbol P1M

93.50



więcej na: www.merida.com.pl
36

Rolka o szer. 50 cm Symbol MP11.1
Rolka o szer. 60 cm Symbol MP12.1

Prześcieradła papierowe w roli
–  dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe
–  dostępne w dwóch wielkościach: szerokość roli 50 cm lub 60 cm
–  długość 80 m, perforacja co 38 cm
–  przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp.

Stelaż do prześcieradeł papierowych
–  wykonany z rurek stalowych
–  łatwy do montażu przy łóżku
–  regulowany uchwyt umożliwia montaż przy różnych szerokościach łóżek
–  może być stosowany do prześcieradeł papierowych o różnych szerokościach

Pojemnik na papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w kolorze białym
–  wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych
–  zamykany na kluczyk szer. = 22 cm  

wys. = 29 cm
gł. = 5 cm

Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową
–  opakowanie handlowe zawiera 100 szt. gotowych do użycia podkładek higienicznych na deskę sedesową

Papierowe podkładki higieniczne w jednorazowym pojemniku
–  pojemnik wyposażony jest w specjalną taśmę samoprzylepną 
–  może być przymocowany do ściany
–  pojemnik zawiera 50 szt. gotowych do użycia podkładek higienicznych na deskę sedesową

szer. = 22.5 cm  
wys. = 16 cm

gł. = 4 cm

Lustra
–  dostępne w dwóch wymiarach
–  lustra można zamontować za pomocą 
 dwóch wieszaków WS1

Lustra
–  dostępne w dwóch wymiarach
–  zaopatrzone w stelaż umożliwiający montaż w pionie lub poziomie
–  także w wersji uchylnej
–  inne rozmiary dostępne na zamówienie

50 x 60 cm
Lustro bez ramki

z fazowanymi brzegami
Symbol LU4

40 x 60 cm
Lustro bez ramki

z fazowanymi brzegami
Symbol LU2

Wieszak
do luster

Symbol WS1

40 x 60 cm
Lustro z ozdobną 

ramką
Symbol LU1

PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLACH • INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TOALET

40 x 60 cm
 Lustro uchylne

Symbol LU9B
50 x 60 cm

Symbol LU8B
40 x 60 cm

Symbol LU7B

Lustra klejone w ramie metalowej, matowej
–  zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia
–  dostępne w dwóch wymiarach
–  zaopatrzone w otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie
–  inne rozmiary dostępne na zamówienie 

50 x 60 cm
Symbol LU6S

40 x 60 cm
Symbol LU5S

Serwetki papierowe
–  białe
–  wysokiej jakości
–  gofrowane, składane
–  wielkość po rozłożeniu 16,8 x 17,6 mm
–  opakowanie handlowe - karton zawierający 2000 szt. serwetek

Symbol GP1

Symbol GP11

Symbol GP13

Symbol ST3

103

104

105

106

107

109 

109 .1

109 .2

Symbol PX008

104.1



więcej na: www.merida.com.pl
37

Pojemnik na torebki higieniczne
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w kolorze białym z możliwością zastosowania jednego z dwu kolorów załączonych 
 ozdobnych okienek: niebieskiego i ciemnoszarego
–  nieduże wymiary
–  wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek

Torebki higieniczne
–  wymienne opakowanie zawiera 30 szt. torebek

Kosz sanitarny na podpaski higieniczne
–  pojemność 20 litrów
–  kształ umożliwia postawienie pojemnika między toaletą i ścianą nawet w małej kabinie
–  specjalna konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość stale zamkniętą i niewidoczną
–  pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  dostępny w kolorze białym
–  wymagane jest zastosowanie jednorazowych worków o symbolu W30T

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt
–  rozkładane, mocowane do ściany
–  dostępna w kolorze jasnopopielatym
–  przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi
–  posiada atest PZH i pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka
–  zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe

Kostki zapachowe do pisuarów
–  opakowanie zawiera 1 kg kostek (średnio 35 sztuk)
–  odświeżają i dezynfekują
–  dostępne w dwóch kolorach i zapachach

Szczotka do toalety
–  uchwyt do szczotki wykonany z aluminium
–  dostępna w kolorze białym oraz srebrnym matowym lub srebrnym błyszczącym

Szczotka metalowa do toalety
–  uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki, w kolorze białym
–  dostępna w wersji stojącej lub do zawieszenia
–  wymienna końcówka szczotki

Uchwyt do papieru toaletowego
–  uchwyt wykonany z blachy stalowej, w wersji matowej ze stali nierdzewnej 
–  dostępny w kolorze białym oraz srebrnym matowym lub srebrnym błyszczącym

szer. = 10 cm, wys. = 14 cm, gł. = 2 cm

szer. = 15.5 cm
wys. = 57 cm

gł. = 54 cm

zamknięte
szer. = 92 cm  
wys. = 57 cm

gł. = 10 cm

rozłożone
szer. = 92 cm  
wys. = 57 cm

gł. = 52 cm

Kostki ZIELONE
Symbol KZ13

Kostki RÓŻOWE
Symbol KZ14

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TOALET

szczotka stojąca Symbol SZMS
szczotka wisząca Symbol SZMW

wymienna końcówka do szczotek Symbol SZ11

U1S

SZ1S

Szczotka do toalety
–  wykonana z tworzywa sztucznego
–  dostępna w kolorze białym
–  specjalny kształt szczotki pozwala na czyszczenie również wewnętrznej krawędzi muszli

Pojemnik na dwie rolki “zwykłego” papieru toaletowego
–  obudowa w kolorze białym z transparentną pokrywą
–  pojemnik mieści jednocześnie dwie rolki papieru toaletowego
–  tylko jedna rolka jest dostępna dla użytkownika
–  automatycznie przesuwana pokrywa chroni drugą rolkę przed wyciągnięciem
–  przesunięcie pokrywy i dostęp do drugiej rolki jest możliwy dopiero po zużyciu pierwszej
–  zamykany na kluczyk

szer. = 26 cm  
wys. = 18 cm

gł. = 16 cm

Symbol U1MS

Symbol SZ1MS
Symbol SZ1MS - wersja matowa
Symbol SZ1S- wersja polerowana

Symbol U1B - wersja biała
Symbol U1MS - wersja matowa
Symbol U1S- wersja polerowanaSymbol U1B

Symbol SZ1B

Symbol TO1T

Symbol TO11

Symbol B9A

Symbol BC1

Symbol TAS03

Symbol PT6

do wyboru dwa kolory
ozdobnych okienek
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MERIDA pasta do mycia rąk
–  doskonale usuwa zabrudzenia chroniąc skórę rąk
–  zawiera składniki tworzące ochronną warstwę zapobiegającą podrażnieniom skóry
–  pasta nie zatyka kanalizacji
–  nie zawiera piasku, środkiem ściernym jest mączka drzewna
–  testowana dermatologicznie
–  nanosić na mokre ręce bezpośrednio z opakowania
–  dostępna w szerokiej gamie opakowań: puszka 500 ml, wiadro 5 l, wiadro 10 l

MERIDA pasta do mycia rąk CREME
–  doskonale usuwa silne zabrudzenia chroniąc skórę rąk
–  pasta ma półpłynną, kremową konsystencję
–  zawarte w paście mikrogranulki ścierne doskonale usuwają zabrudzenia
 ze smarów i substancji oleistych
–  pasta nie zatyka kanalizacji
–  testowana dermatologicznie
–  może być nanoszona na ręce przy użyciu oferowanego przez nas dozownika pasty D23
–  opakowanie handlowe: kanister 10 l

118.2
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Dozownik pasty do mycia rąk
–  pojemność zbiornika 2,5 litra
–  pasta uzupełniana z kanistra
–  mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
–  prosty w obsłudze
–  okienko do kontroli poziomu pasty
–  uruchamiany przyciskiem łokciowym
–  zamykany na kluczyk

Zestaw dozujący pastę do mycia rąk
–  pompka nakręcana na kanister
–  uchwyt z prętów stalowych do mocowania kanistra z pompką na ścianie
 lub metalowy pojemnik zamykany na kluczyk wykonany ze stali nierdzewnej
–  wszystkie elementy można kupić osobno
–  pompka doskonale dozuje ściśle odmierzoną porcję pasty z kanistra 5 kg

Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk MERIDA EBUR®

–  usuwa zabrudzenia nie niszcząc skóry rąk
–  pasta nie zatyka kanalizacji
–  testowana dermatologicznie
–  może być nanoszona na ręce przy użyciu oferowanych przez nas  dozowników do past
–  opakowanie handlowe: kanister 5 kg

Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk MERIDA MECHANIK®

–  doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia powstałe od smarów grafitowych, olejów silnikowych itp. 
–  zawarte w paście pochodne lanoliny oraz naturalne olejki cytrusowe zapobiegają wysuszeniu  
 skóry nawet przy częstym myciu rąk
–  skóra po umyciu pozostaje miękka, pachnąca i doskonale nawilżona
–  pasta nie zatyka kanalizacji
–  zawarte w niej składniki ulegają biodegradacji
–  testowana dermatologicznie
–  może być nanoszona na ręce bezpośrednio z opakowania lub przy użyciu oferowanych przez nas:
 pompki PA1 i dozownika pasty D23
–  dostępna w szerokiej gamie opakowań: 500 g, 5 kg, 10 kg 

pompka: Symbol PA1
uchwyt z prętów stalowych: Symbol PA2

metalowy pojemnik: Symbol PA6

opakowanie 500 g : Symbol PA32
opakowanie 5 l (kanister): Symbol PA33
opakowanie 5 kg (wiadro): Symbol PA34

opakowanie 10 kg (wiadro): Symbol PA35

szer. = 9,5 cm  
wys. = 42 cm
gł. = 21,5 cm

szer. =20 cm
wys. = 34 cm

gł. = 12 cm

PASTY ŻELOWE DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK • DOZOWNIKI DO PAST • NASĄCZONE ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

opakowanie 500 ml (puszka): Symbol PA12
opakowanie 5 l (wiadro): Symbol PA13

opakowanie 10 l (wiadro): Symbol PA18

Nasączone ściereczki do czyszczenia rąk i narzędzi MERIDA CLEANER
Szybkie i dokładne czyszczenie bez użycia wody
Przeznaczone do  czyszczenia rąk, narzędzi, maszyn, blatów - w fabrykach, warsztatach, transporcie, budownictwie. 
Skutecznie usuwają ciężkie zabrudzenia typu: smary, oleje, kleje, tłuszcze, wosk oraz piankę poliuretanową i silikon, a także wiele innych 
trudnych do usunięcia zabrudzeń takich jak: pył węglowy, farby emulsyjne, farby drukarskie, lakier samochodowy. Środek czyszczący zawiera 
składniki chroniące skórę rąk. Dozowane bezpośrednio z wiadra lub tuby albo przez dozownik ściereczek.
Dostępne w trzech wygodnych opakowaniach:
- wiadro zawierające 100 szt. ściereczek o wymiarach 260 x 270 mm
- tuba zawierająca 35 szt. ściereczek o wymiarach 260 x 270 mm
- jednorazowy wkład do dozownika zawierający 70 szt. ściereczek
  o wymiarach 195 x 266 mm

Nasączone ściereczki do czyszczenia i dezynfekcji rąk i powierzchni MERIDA DESMED
Szybkie czyszczenie i dezynfekcja
Niezbędne wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie czyszczenie z dezynfekcją. Czyszczą i dezynfekują ręce oraz: uchwyty, poręcze, kozetki, 
leżanki, fotele - w gabinetach; powierzchnie blatów, stołów, wózków - w barach i restauracjach, a także ceramikę i armaturę sanitarną, wypo-
sażenie gabinetów kosmetycznych i siłowni itp. Środek czyszczący zawiera składniki chroniące skórę rąk.
Dozowane bezpośrednio z tuby lub przez dozownik ściereczek.
Dostępne w dwóch wygodnych opakowaniach:
- tuba zawierająca 200 szt. ściereczek o wymiarach 195 x 220 mm
- jednorazowy wkład do dozownika zawierający 200 szt. ściereczek
  o wymiarach 195 x 220 mm

Dozowniki nasączonych ściereczek MERIDA CLEANER i MERIDA DESMED
–  oferują najnowsze rozwiązanie - dozowanie nasączonych ściereczek z jednorazowych wkładów
–  ściereczki uzupełniane poprzez wymianę jednorazowych wkładów
–  dostępne w kolorze białym
–  dozownik ściereczek MERIDA CLEANER ma ozdobne okienko w kolorze niebieskim
–  dozownik ściereczek MERIDA DESMED ma ozdobne okienko w kolorze czerwonym
–  wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
–  zamykane na kluczyk dozownik ściereczek MERIDA CLEANER: Symbol DW001

dozownik ściereczek MERIDA DESMED: Symbol DW002

szer. = 15,5 cm  
wys. = 25,5 cm

gł. = 15 cm

opakowanie 200 szt. tuba: Symbol MS020
jednorazowy wkład do dozownkia 200 szt.: Symbol MS019

opakowanie 100 szt. wiadro: Symbol MS018
opakowanie 35 szt. tuba: Symbol MS017

jednorazowy wkład do dozownkia 70 szt.: Symbol MS016

Symbol PA40

Symbol D23

Symbol PA19

Symbol DW001

Symbol DW002
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Stojak na przemysłowe czyściwa w rolach
–  wykonany z rur stalowych
–  zaopatrzony w niklowany nóż do odrywania czyściwa
–  stabilny i odporny na uszkodzenia
–  dostępny w dwóch kolorach: białym lub niebieskim
–  pasuje do wszystkich oferowanych czyściw

Wieszak na przemysłowe czyściwa w rolach
–  wykonany z rur stalowych
–  zaopatrzony w niklowany nóż do odrywania czyściwa
–  trwały i odporny na uszkodzenia
–  dostępny w dwóch kolorach: białym lub niebieskim
–  pasuje do wszystkich oferowanych czyściw

Czyściwo uniwersalne ZIELONE
–  jednowarstwowe, gofrowane
–  do powszechnego stosowania
–  długość 400 metrów, szerokość wstęgi 28 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 2 role czyściwa

Czyściwo uniwersalne BIAŁE
–  100 % celulozy
–  dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane
–  bardzo chłonne
–  do powszechnego stosowania
–  długość 410 metrów, szerokość wstęgi 29 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 2 role czyściwa

Czyściwo “TOP 1000”
–  jednowarstwowe, jasnobrązowe
–  przeznaczone do szybkiego wchłaniania wody, olejów, tłuszczów i smarów
–  długość 1000 metrów, szerokość wstęgi 32 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 1 rolę czyściwa

Czyściwo CELULOZOWE SUPER BIAŁE „TOP 740”
–  100% celulozy
–  dwuwarstwowe, perforowane co 35 cm
–  bardzo chłonne, niepylące
–  długość 700 metrów, szerokość wstęgi 26 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 1 rolę czyściwa

Czyściwo EKONOMIK
–  czterowarstwowe, gofrowane, perforowane, niebieskie
–  przeznaczone do szybkiego wchłaniania wody, olejów, tłuszczów i smarów
–  długość 150 metrów, szerokość wstęgi 29 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 2 role czyściwa

Czyściwo DRUKARSKIE
–  jednowarstwowe, perforowane, białe
–  skład: celuloza 50%, poliester 15%, wiskoza 35%
–  przeznaczone do drukarni offsetowych
–  długość 110 metrów, szerokość wstęgi 36 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 2 role czyściwa

szer. = 50 cm
wys. = 85 cm

gł. = 60 cm

w kolorze białym: Symbol ST1B
w kolorze niebieskim: Symbol ST1N

szer. = 50 cm
 wys. = 35 cm

gł. = 60 cm

w kolorze białym: Symbol ST2B
w kolorze niebieskim: Symbol ST2N

szer. = 28 cm
śr. = 28 cm

 dł. = 400 m

szer. = 29 cm
śr. = 29 cm

 dł. = 410 m

szer. = 32 cm
śr. = 37 cm  

dł. = 1000 m

szer. = 26 cm
śr. = 39 cm  
dł. = 700 m

szer. = 29 cm
śr. = 27 cm  
dł. = 150 m

szer. = 36 cm
śr. = 22 cm  
dł. = 110 m

PRZEMYSŁOWE CZYŚCIWA PAPIEROWE • STELAŻE DO CZYŚCIW

Czyściwo LUX
–  100 % celulozy
–  dwuwarstwowe, mniejsza rola - klejone,
–  dostępne w dwóch wielkościach
–  bardzo chłonne, niepylące, wytrzymałe
–  opakowanie handlowe zawiera 2 role czyściwa

rola większa:
szer. = 26 cm

śr. = 27 cm  
dł. = 244 m

Symbol ST17

rola mniejsza:
szer. = 23.5 cm

śr. = 22.5 cm  
dł. = 145 m

Symbol ST16

Czyściwo MERIDA PLUS
–  dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane
–  do powszechnego stosowania
–  długość 300 metrów, szerokość wstęgi 25 cm
–   opakowanie handlowe zawiera 2 role czyściwa szer. = 25 cm

śr. = 26 cm
 dł. = 300 m

Symbol ST12

Symbol ST11.1

Symbol ST13

Symbol ST21

Symbol ST14.1

Symbol ST15

Symbol ST41
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MERIDA HERMES 100
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO
–  profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania kurzu i małych osadów
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiada komplet akcesoriów
–  zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie
–  nadaje się do użycia w hotelach, szkołach, szpitalach, biurach, sklepach, 
 mieszkaniach itp.

ODKURZACZE PROFESJONALNE

MERIDA HERMES 200
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania kurzu i cieczy
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiada komplet akcesoriów.
–  zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie.
–  nadaje się do użycia w mieszkaniach, biurach, sklepach,  laboratoriach, 
 hotelach, szkołach, warsztatach itp.

MERIDA FEBOS 115
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  przemysłowy odkurzacz do zbierania kurzu i cieczy.
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów. zapewniający skuteczne, 
 szybkie i kompleksowe czyszczenie 
–  nadaje się do użycia w mieszkaniach, biurach, sklepach, laboratoriach, 
 warsztatach, halach przemysłowych i produkcyjnych, itp.

MERIDA FEBOS 303
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  przemysłowy odkurzacz do zbierania kurzu i cieczy.
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów. zapewniający skuteczne, 
 szybkie i kompleksowe czyszczenie 
–  nadaje się do użycia w biurach, sklepach, laboratoriach, warsztatach, 
 halach przemysłowych i produkcyjnych, itp.

MERIDA FEBOS 433
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  przemysłowy odkurzacz do zbierania kurzu, cieczy i drobnego gruzu
–  przeznaczony do intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów. zapewniający skuteczne, 
 szybkie i kompleksowe czyszczenie 
–  nadaje się do użycia w laboratoriach, warsztatach, halach przemysłowych 
 i produkcyjnych, placach budowy, pomieszczeniach po remontach
 i przebudowach, itp.

MERIDA MISTRAL - ODKURZACZ PIORĄCY
ODKURZACZ PIORĄCY DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  specjalistyczne, profesjonalne urządzenie, które łączy w sobie cechy wysokiej 
 klasy odkurzacza i urządzenia do prania i czyszczenia wykładzin, dywanów 
 czy tapicerki
–  posiada komplet akcesoriów
–  dzięki swojemu systemowi iniekcji / ekstrakcji oferuje możliwość sprawnego 
 sprzątania dowolnej powierzchni. 
–  nadaje się do wykorzystania komercyjnego w hotelach, szpitalach, sklepach, 
 biurach, laboratoriach, warsztatach.
–  doskonały do myjni samochodowych 

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1200 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 1470 mm H2O
wydajność – 228 m3/h
pojemność zbiornika – 17 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 9,5 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1200 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 1503 mm H2O
wydajność – 256 m3/h
pojemność zbiornika – 17 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 8,5 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1200 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2200 mm H2O
wydajność – 170 m3/h
pojemność zbiornika – 27 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 11,5 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1400 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2400 mm H2O
wydajność – 215 m3/h
pojemność zbiornika – 35 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 13 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 3500 W
liczba silników – 3
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2400 mm H2O
wydajność – 640 m3/h
pojemność zbiornika – 72 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 32 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1200 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2200 mm H2O
wydajność – 170 m3/h
pojemność zbiornika – 27 l
pojemność zbiornika detergentów – 6,2 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 14 kg

MERIDA DEX
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO
–  profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania kurzu i małych osadów
–  łatwy w użyciu, posiada komplet akcesoriów
–  zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie
–  niewielkie rozmiary, niski poziom hałasu (poniżej 60db) oraz praktyczny 
 uchwyt na akcesoria czyni z niego doskonałe urządzenie do pracy w hotelach, 
 pensjonatach, domach wypoczynkowych itp.

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1100 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2650 mm H2O
wydajność – 200 m3/h
pojemność zbiornika – 8 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 8 kg

Symbol SV001

Symbol SV002

Symbol SV003

Symbol SV004

Symbol SV005

Symbol SV006

Symbol SV011
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Wszystkie odkurzacze objęte są gwarancją.
W ciągłej sprzedaży oferujemy wszystkie podstawowe i dodatkowe akcesoria. 4141

ODKURZACZE PROFESJONALNE • FILTR HEPA • FILTRY PAPIEROWE
MERIDA TANTAL 203
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO
–  profesjonalny odkurzacz z metalowym zbiornikiem wykonanym
 ze stali nierdzewnej
–  do zbierania kurzu i małych osadów
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów
–  zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie
–  nadaje się do użycia w hotelach, szkołach, szpitalach, biurach, sklepach, 
 mieszkaniach itp.

MERIDA TANTAL 215
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  przemysłowy odkurzacz z metalowym zbiornikiem wykonanym
 ze stali nierdzewnej
–  do zbierania kurzu i cieczy
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów
–  zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie 
–  nadaje się do użycia w mieszkaniach, biurach, sklepach, laboratoriach, 
 warsztatach, halach przemysłowych i produkcyjnych, itp.

MERIDA TANTAL 503
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  przemysłowy odkurzacz z metalowym zbiornikiem wykonanym
 ze stali nierdzewnej
–  do zbierania kurzu i cieczy
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów
–  zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie 
–  nadaje się do użycia w biurach, sklepach, laboratoriach, warsztatach, 
 halach przemysłowych i produkcyjnych, itp.

MERIDA TANTAL 633
ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
–  przemysłowy odkurzacz z metalowym zbiornikiem wykonanym
 ze stali nierdzewnej
–  do zbierania kurzu, cieczy i drobnego gruzu
–  przeznaczony do intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach
–  solidna konstrukcja i duża moc
–  łatwy w użyciu, posiadający komplet akcesoriów. zapewniający skuteczne, 
 szybkie i kompleksowe czyszczenie 
–  nadaje się do użycia w laboratoriach, warsztatach, halach przemysłowych 
 i produkcyjnych, placach budowy, pomieszczeniach po remontach
 i przebudowach, itp.

Filtr HEPA
–  wysokowydajny filtr ochrony silnika
–  zaleca się używanie filtra HEPA przy odkurzaniu w warunkach dużego zapylenia
 i przy zbieraniu szczególnie drobnych zanieczyszczeń (np.: pył cementowy, drobny pył drzewny itp.)
–  używanie filtra HEPA skutecznie chroni silnik i przedłuża żywotność całego odkurzacza.
–  mocowany zapinką (do nabycia oddzielnie)

UWAGA: Filtrów HEPA nie używać przy czyszczeniu na mokro!

Filtry - worki papierowe do zbierania kurzu i zanieczyszczeń
–  profesjonalne filtry o dużej wytrzymałości i wysokiej skuteczności filtrowania
–  dostępne w czterech wielkościach: 19, 25, 29 i 60 l
–  pakowane po 3 szt.

Zalecamy używanie filtrów worków papierowych przy odkurzaniu!
Używanie filtrów - worków papierowych ułatwia opróżnianie odkurzacza
z zebranego brudu i dodatkowo chroni silnik odkurzacza.

UWAGA: Przy pracy odkurzacza na mokro nie stosować żadnych filtrów!

Przy doborze worków do odkurzaczy należy kierować się informacjami podanymi obok.

FILTR PAPIEROWY
Symbol SV100
o pojemności 19l

do odkurzaczy:
MERIDA HERMES 200

MERIDA FEBOS 115
MERIDA TANTAL 215

MERIDA MISTRAL

FILTR PAPIEROWY
Symbol SV101
o pojemności 25l

do odkurzaczy:
MERIDA HERMES 100
MERIDA TANTAL 203

FILTR PAPIEROWY
Symbol SV102
o pojemności 29l

do odkurzaczy:
MERIDA FEBOS 303

MERIDA TANTAL 503

FILTR PAPIEROWY
Symbol SV103
o pojemności 60l

do odkurzaczy:
MERIDA FEBOS 433

MERIDA TANTAL 633

FILTR HEPA
Symbol SV149

do odkurzaczy
MERIDA HERMES 200

MERIDA FEBOS 115
MERIDA FEBOS 303
MERIDA FEBOS 433

MERIDA TANTAL 215
MERIDA TANTAL 503
MERIDA TANTAL 633

ZAPINKA FILTRA HEPA
Symbol SV150

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1150 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2200 mm H2O
wydajność – 180 m3/h
pojemność zbiornika – 18 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 11,5 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1200 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2200 mm H2O
wydajność – 170 m3/h
pojemność zbiornika – 24 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 12,5 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 1400 W
liczba silników – 1
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2400 mm H2O
wydajność – 215 m3/h
pojemność zbiornika – 32 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 14 kg

Dane techniczne:
napięcie zasilania – 220-240 V
moc znamionowa – 3500 W
liczba silników – 3
klasa ochrony p. poż. – klasa II
podciśnienie robocze – 2400 mm H2O
wydajność – 640 m3/h
pojemność zbiornika – 78 l
masa z wyposażeniem podstawowym – 34 kg

FILTR PAPIEROWY
Symbol SV163
o pojemności 10l

do odkurzacza:
MERIDA DEX

Symbol SV007

Symbol SV008

Symbol SV009

Symbol SV010
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Roll - Mop MO2
–  stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
–  jedno wiadro o pojemności 20 litrów
–  prasa do wyciskania do mopów
–  koszyk metalowy
–  waga 8,3 kg

Roll - Mop MO3
–  stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
–  dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde
–  prasa do wyciskania do mopów
–  koszyk metalowy
–  waga 9,9 kg

Roll - Mop z tworzywa sztucznego MO3P
–  wózek wykonany z tworzywa sztucznego
–  na kółkach samoskrętnych
–  przekładany uchwyt wykonany z aluminium
–  dwa wiadra o pojemności 25 litrów każde
–  prasa do wyciskania do mopów
–  waga 8,9 kg

Roll - Mop MO4
–  stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
–  dwa wiadra o pojemności 13 litrów
–  dwa wiadra o pojemności 20 litrów
–  prasa do wyciskania do mopów
–  koszyk metalowy
–  uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów
–  waga 22,4 kg

Roll - Mop MO6
–  wykonany z tworzywa sztucznego
–  na kółkach samoskrętnych
–  wiadro o poj. 25 litrów
–  wyciskarka do mopów sznurkowych
–  stosować z mopem sznurkowym MO11
–  waga 2,6 kg

Wózek na odpady
–  stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
–  uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów
–  zamykana pokrywa
–  waga 8,1 kg

WÓZKI DO SPRZĄTANIA

Roll - Mop z tworzywa sztucznego MO2P
–  wózek wykonany z tworzywa sztucznego
–  na kółkach samoskrętnych
–  przekładany uchwyt wykonany z aluminium
–  dwa wiadra o pojemności 25 i 6 litrów
–  prasa do wyciskania do mopów
–  waga 8 kg

Roll - Mop MO9
–  pojemnik o poj. 17 litrów na kółkach samoskrętnych
–  prasa do wyciskania do mopów
–  waga 3,7 kg

dł. = 80 cm
szer. = 42 cm  
wys. = 90 cm

dł. = 96 cm
szer. = 48 cm  
wys. = 85 cm

dł. = 80 cm
szer. = 42 cm  
wys. = 93 cm

dł. =103 cm
szer. = 48 cm  
wys. = 90 cm

dł. =54 cm
szer. = 110 cm  
wys. = 115 cm

dł. =60 cm
szer. = 60 cm  

wys. = 104 cm

dł. =24 cm
szer. = 40 cm  
wys. = 47 cm

dł. =32 cm
szer. = 38 cm  
wys. = 38 cm

Symbol MO2

Symbol MO3

Symbol MO3P

Symbol MO4

Symbol MO9

Symbol MB01

Symbol MO2P

Symbol MO6
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Stelaże do mopów i aluminiowy trzonek do stelaży
–  stelaż i trzonek kupuje się osobno
–  stelaże są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
W ofercie posiadamy następujące stelaże:
–  dwa wymiary stelaży do mocowania mopów
 supełkowych płaskich
–  dwa wymiary stelaży do mocowania mopów
 supełkowych płaskich dezynfekcyjnych

Mopy sznurkowe
–  dostępne w dwóch wielkościach
–  białe, wykonane z bawełny i poliestru
–  odporne na kwasy i ługi
–  przeznaczone do wielokrotnego użytku

Mopy supełkowe płaskie
–  dostępne w dwóch wymiarach
–  białe, wykonane z bawełny i poliestru
–  odporne na kwasy i ługi
–  mocowane do stelaża za pomocą zakładek
–  przeznaczone do wielokrotnego użytku - do 500 prań

Mopy supełkowe płaskie dezynfekcyjne
–  dostępne w dwóch wymiarach
–  białe, wykonane z bawełny i poliestru
–  odporne na ługi
–  nadają się do stosowania ze środkami dezynfekcyjnymi
–  mocowane do stelaża bezdotykowo, za pomocą kieszeni
–  wyposażone dodatkowo w długi pasek mocujący
–  przeznaczone do wielokrotnego użytku - do 300 prań z gotowaniem

Mopy płaskie z mikrofazy
–  białe, o długości 40 cm
–  pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu
–  doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg: porowatych i gładkich
–  można stosować na sucho lub wilgotno
–  bardzo dobrze chłoną wodę
–  mocowane do stelaża za pomocą kieszeni (MO30) lub za pomocą zakładek (MO33)
–  dodatkowy długi pasek mocujący umożliwia bezdotykowe używanie mopa MO30
–  prać bez środków zmiękczających

Ściągaczki do wody
–  ściągaczki i trzonek kupuje się osobno
–  dostępne w dwóch wymiarach
–  bardzo skuteczne w usuwaniu wody z dużych, płaskich powierzchni
–  zastosowana specjalna, miękka, gąbczasta guma doskonale przylega 
 do czyszczonej powierzchni, a jednocześnie jest bardzo odporna na ścieranie
–  ściągaczki są mocowane do aluminiowego trzonka

mop 500 g
do uchwytu ST021: 

Symbol MO12

 mop 350 g
do uchwytu ST021:

Symbol MO11

mop o długości 40 cm
do stelaża ST022:

Symbol MO13

mop o długości 50 cm
do stelaża ST023:

Symbol MO14

aluminiowy
trzonek:

Symbol SK005

ściągaczka
o szerokości

45 cm:
Symbol SS001

ściągaczka
o szerokości

75 cm:
Symbol SS002

mop o długości 40 cm
do stelaża ST024:

Symbol MO20

mop o długości 50 cm
do stelaża ST025:

Symbol MO21

STELAŻE DO MOPÓW • MOPY • ŚCIĄGACZKI DO WODY 

mop z zakładkami
o długości 40 cm

do stelaża ST022:
Symbol MO33

mop z kieszeniami
o długości 40 cm

do stelaża ST024:
Symbol MO30

Stelaż do mopów z mikrofazy PREMIUM z kijem teleskopowym lub z kijem z dozownikiem
–  stelaż i kije kupuje się osobno
–  stelaż i kije wykonane są z aluminium
–  stelaż przeznaczony jest do mopów z mikrofazy PREMIUM mocowanych na rzep
–  kij teleskopowy (SK001) ma regulację pozwalającą ustawić ergonomiczną długość
–  kij z dozownikiem (SK004) ma zbiornik o poj. 500 ml na płyn myjący
–  dozowanie płynu odbywa się przez naciśnięcie korka w uchwycie

Mopy z mikrofazy PREMIUM
–  dostępne w kolorze czerwonym, niebieskim lub białym o długości 47 cm
–  pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu
–  mop z pętelkami skutecznie chłonie większe cząstki brudu - jest przeznaczony do 
 usuwania trudniejszych zabrudzeń
–  warstwowa budowa z mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
–  doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg, szczególnie do porowatych
–  wewnętrzna warstwa doskonale chłonie i przetrzymuje wodę, mop nie kapie
 i nie wymaga częstego namaczania
–  mocowane do stelaża za pomocą rzepa
–  prać bez środków zmiękczających

stelaż do mopów z mikrofazy PREMIUM: Symbol ST007
kij teleskopowy do stelaża PREMIUM: Symbol SK001

kij z dozownikiem do stelaża PREMIUM: Symbol SK004

mop czerwony: Symbol MM001
mop niebieski: Symbol MM002

mop z pętelkami: Symbol MM012

uchwyt do mopów sznurkowych: Symbol ST021
aluminiowy trzonek: Symbol SK005

stelaż do mopa supełkowego
płaskiego (MO13)

40 x 11 cm:
Symbol ST022

stelaż do mopa supełkowego
płaskiego (MO14)

50 x 13 cm:
Symbol ST023

stelaż do mopa supełkowego
płaskiego dezynfekcyjnego (MO20)

lub do mopa płaskiego z mikrofazy (MO30)
40 x 11 cm:

Symbol ST024

stelaż do mopa supełkowego
płaskiego dezynfekcyjnego (MO21)

50 x 13 cm:
Symbol ST025

aluminiowy trzonek:
Symbol SK005

Uchwyt do mopów sznurkowych i aluminiowy trzonek do uchwytu
–  stelaż i trzonek kupuje się osobno
–  stelaż jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego

Uchwyty ścienne na kije
–  zestaw składa się z listwy mocowanej do ściany oraz uchwytów
 i haczyków mocowanych do listwy
–  poszczególne elementy kupuje się osobno 

listwa do uchwytów uniwersalnych: Symbol DX263
uchwyt uniwersalny na kij ø 20÷30 mm: Symbol DX261
uchwyt uniwersalny na kij ø 30÷40 mm: Symbol DX262

haczyk do montażu na listwie: Symbol DX285
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ZESTAWY I AKCESORIA DO MYCIA SZYB • ZMYWAKI, ŚCIERECZKI, RĘKAWICE DO SPRZĄTANIA

Zmywaki - gąbki do naczyń • Ścierki
Wzmocnione, do profesjonalnego zastosowania.
Zmywaki:  –  dostępne w dwóch wielkościach
  –  posiadają jedną stronę twardą i chropowatą do usuwania spieczonych zabrudzeń
  –  opakowanie handlowe zawiera 3 szt.
Ścierki:  –  ścierki dostępne w dwóch wielkościach: małe - 39 x 40 cm, duże - 51 x 68 cm
  –  chłonne, odporne na ścieranie
  –  opakowanie handlowe: ściereczki małe 5 szt., ścierki duże 2 szt.

Rękawice jednorazowe
–  rozmiar L
–  wykonane z folii HDPE
–  pakowane po 100 szt.

zmywaki małe: Symbol ZM3M
zmywaki duże: Symbol ZM3D

ścierki małe: Symbol SU11
 ścierki duże: Symbol SP11

rękawice zgrzewane, z perforacją do odrywania,
do dozownika GSM004 lub GSP004

(pozycja katalogowa 70.13):
Symbol RK11

 rękawice
pakowane

luzem:
Symbol RK12

Myjka do mycia szyb
–  przeznaczone są do profesjonalnego mycia szyb, charakteryzują się podwyższoną 
 wytrzymałością i dużą łatwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą dodatkowych akcesoriów
–  myjka składa się z baranka o szerokości 35 cm i uchwytu
–  baranek jest wykonany z bawełny
–  sposób wykonania baranka chroni przed strzępieniem się
–  zapinany na uchwycie na rzepy
–  poszczególne elementy kupuje się osobno

Akcesoria do mycia szyb
–  kije są dostępne w dwu długościach; do stosowania z myjkami, ściągaczkami lub skrobakami
–  kije mają regulację pozwalającą na ustawienie ergonomicznej długości
–  końcówka łamana pozwala na ustawienie optymalnego kąta pomiędzy mytą 
 powierzchnią, a zastosowanym urządzeniem - myjką, ściągaczką, skrobakiem
–  specjalne, szerokie wiadro o poj. 13 litrów, z uchwytem metalowym, do płukania myjki do szyb
–  wiadro wyposażone jest w wieszaki do myjki

ściągaczka do szyb: Symbol L003
guma do ściągaczki twarda: Symbol L005
guma do ściągaczki miękka: Symbol L006

uchwyt z przegubem: Symbol L011

skrobak do szyb: Symbol L007
noże do skrobaka: Symbol L008

Ścierki z mikrofazy PREMIUM uniwersalne
–  ścierki z mikrofazy doskonale zbierające brud i kurz
–  specjalna budowa mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
–  dostępne w czterech kolorach; kod koloru pozwala oddzielić sektory czystości
–  do profesjonalnego zastosowania
–  ścierka „na wilgotno” tzn. po przetarciu nie pozostawia smug i śladów
–  wielkość: 37,5 x 37,5 cm

Ścierka z mikrofazy PREMIUM do szkła
–  wzmocniona, do profesjonalnego zastosowania
–  specjalna budowa mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
–  ścierka do wycierania szkła i okien
–  po przetarciu na wilgotno nie pozostawia smug i śladów
–  wielkość: 37,5 x 37,5 cm

ścierka niebieska: Symbol MS001
ścierka czerwona: Symbol MS002

ścierka zielona: Symbol MS003
ścierka beżowa: Symbol MS004

Ściągaczka do mycia szyb
–  przeznaczona do profesjonalnego mycia szyb, charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością
 i dużą łatwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą dodatkowych akcesoriów
–  gumy do ściągaczek mają różną twardość, której wybór zależy od temp. otoczenia
 (zimno - guma miękka, ciepło - guma twarda)
–  uchwyt z przegubem pozwala na zmianę kąta pracy ściągaczki (np. w górnej części szyby)

Skrobak do szyb
–  przeznaczony od usuwania trudnych zabrudzeń z szyb, np. gum do żucia, ptasich odchodów, resztek farb i klejów, folii itp. 
–  charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością i dużą łatwością rozszerzenia funkcjonalności
 za pomocą dodatkowych akcesoriów
–  opakowanie wymiennych noży do skrobaka zawiera 10 szt.

baranek do mycia szyb: Symbol L001
uchwyt do baranka: Symbol L002

kij teleskopowy 2,5 m: Symbol L009
kij teleskopowy 4,5 m: Symbol L010

końcówka łamana: Symbol L012
wiadro do płukania myjki: Symbol L013

Symbol L004

Komplet uniwersalny - myjka ze ściągaczką
Komplet składa się z:
–  baranka o szerokości 35 cm
–  uchwytu baranka
–  ściągaczki

Baton
–  do sprzątania trudno dostępnych miejsc
–  ścierka wykonana z mikrowłókna
–  baton można dowolnie wyginać w celu uzyskania optymalnego kształtu roboczego

baton: Symbol SR001
ścierka do batona: Symbol MS010

Symbol MS005
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Poręcze dostępne są również w wykończeniu matowym. Poręcze dostarczane są z zestawem
śrub montażowych. Oferujemy pomoc techniczną w doborze odpowiednich poręczy. 4545

Poręcz prosta
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– długość 400 mm
–   średnica rurki 32 mm 
–   do użytku w toaletach publicznych
–   konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
–   śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką 

Artykuł na zamówienie.

PORĘCZE DO TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz kątowa prawa
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– wymiary wys. x szer. 700 x 500 mm  
– średnica rurki 32 mm
– do użytku w toaletach publicznych
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
– śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Artykuł na zamówienie.

Poręcz umywalkowa - prawa
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– długość 550 mm    
– średnica rurki 32 mm
– do użytku w toaletach publicznych
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
– śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Artykuł na zamówienie.

Poręcz umywalkowa - lewa
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– długość 550 mm    
– średnica rurki 32 mm
– do użytku w toaletach publicznych
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
– śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Artykuł na zamówienie.

Poręcz uchylna z uchwytem na papier toaletowy
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– długość 750 mm   
– średnica rurki 32 mm
– podnoszona do góry
– z uchwytem na rolkę papieru toaletowego
– do użytku w toaletach publicznych
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Artykuł na zamówienie.

Poręcz uchylna z uchwytem na papier toaletowy mocowana do podłogi
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– długość 600 mm   
– średnica rurki 32 mm
– podnoszona do góry
– mocowana do podłogi - w toaletach ze ścianami z płyt gipsowo-kartonowych
– z uchwytem na rolkę papieru toaletowego
– do użytku w toaletach publicznych
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Artykuł na zamówienie.

Poręcz kątowa lewa
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– wymiary wys. x szer. 700 x 500 mm  
– średnica rurki 32 mm
– do użytku w toaletach publicznych
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
– śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Artykuł na zamówienie.

Symbol TPC06

Symbol TPC05

Symbol TPC04

Symbol TPC03

Symbol TPC13

Symbol TPC01

Symbol TPC14
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MERIDA STRIPET®  - koncentrat
Środek do gruntownego mycia powierzchni wodoodpornych

Środek o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i innych powierzchni. Skutecznie usuwa 
stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe. Szczególnie zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem MERIDA EFFECTIN®          
i wręcz niezbędny do zmycia jego starych warstw. Środek niskopieniący może być stosowany w maszynach czyszczących.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:3 ÷ 1:20 (z jednego litra środka można uzyskać od 4 do 21 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.    pH  koncentratu = 11

MERIDA IMPET®  - koncentrat
Środek do usuwania i mycia wielowarstwowego brudu i tłuszczu 
Wysokoalkaliczny środek z aktywnymi rozpuszczalnikami brudu. Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące, szczególnie przydatne do 
czyszczenia w warsztatach samochodowych, halach fabrycznych i innych obiektach przemysłowych. Usuwa szybko i skutecznie zaschnięty brud, 
pozostałości po tłuszczach, olejach, stare, wielowarstwowe powłoki brudu i sadzy. Zalecany do czyszczenia ciśnieniowego. Może być stosowany 
do powierzchni
odpornych na rozpuszczalniki i środki alkaliczne. Środka nie należy stosować do powierzchni drewnianych, laminatów i wykładzin dywanowych.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:2 ÷ 1:10 (z jednego litra środka można uzyskać od 3 do 11 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.   pH  koncentratu = 13

MERIDA EFFECTIN®

Środek do nabłyszczania podłóg

Środek na bazie polimerów do nabłyszczania podłóg. Szczególnie zalecany do gumolitów, linoleum, płytek PCW i lastrika. Naniesiona powłoka 
chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie 
powoduje poślizgu.
Opakowanie handlowe:  butelka 1 l lub kanister 10 l. pH =9

MERIDA LAVABIN®  - koncentrat
Środek do mycia i pielęgnacji podłóg zabezpieczonych powłokami ochronnymi
Środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg. Skutecznie usuwa brud, pozostawiając połysk na umytych powierzchniach oraz nadaje przyjemny 
zapach. Szczególnie zalecany jest do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych środkami MERIDA EFFECTIN®.
W tym przypadku nie tylko czyści, ale również utrwala warstwę polimerową zapewniając jej dłuższą żywotność.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:200 ÷ 1:400 (z jednego litra środka można uzyskać od 200 do 400 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.  pH  koncentratu = 8,5

MERIDA MARBLIN®  - koncentrat
Środek do mycia podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego 

Środek przeznaczony do mycia wodoodpornych podłoży. Szczególnie zalecany do marmuru, lastrika i podłóg kamiennych. Może być stosowany 
do PCW. Nadaje połysk umytym powierzchniom. Nie pozostawia smug i zacieków.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:100 ÷ 1:200 (z jednego litra środka można uzyskać od 100 do 200 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.   pK koncentratu = 10,5

MERIDA PANELIN®  - koncentrat
Środek do mycia paneli

Środek przeznaczony jest do utrzymania czystości paneli podłogowych i ściennych. Posiada podwyższone właściwości myjące               
i jednocześnie nabłyszczające. Skutecznie usuwa kurz, brud oraz zaplamienia i zatłuszczenia z mytych powierzchni; pozostawia cienką 
powłokę o delikatnym połysku. Posiada przyjemny zapach.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:100 ÷ 1:200 (z jednego litra środka można uzyskać od 100 do 200 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l. pH koncentratu = 8

MERIDA MULTI FLOOR®  - koncentrat
Nowoczesny, antystatyczny środek do mycia wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody

Nowoczesny, antystatyczny środek do mycia wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody, posiadający pomarańczowy, orzeźwiający 
zapach. Dzięki zawartości alkoholu szybko odparowuje, nie pozostawiając na mytej posadzce żadnych smug i zabrudzeń. Nowoczesna technologia 
nanocząsteczek krzemu sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać 
czystość posadzki. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk. Szczególnie zalecany do marmuru, płytek szkliwionych, ceramiki, PCV i innych 
powierzchni z tworzyw sztucznych.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:70 ÷ 1:200 (z jednego litra środka można uzyskać od 70 do 200 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l. pH koncentratu = 7-9

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE DO MYCIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG

Symbol MK 150

Symbol MK 330

Symbol MK 350

Symbol MK 225

Symbol MK 300

Symbol MK 244

Symbol M 150

Symbol M 244

Symbol M 330

Symbol M 350

Symbol M 225

Symbol M 241

Symbol M 300
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MERIDA BALNEXIN®  - koncentrat
Środek do bieżącej pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Środek do mycia wszelkich powierzchni i urządzeń łazienkowych: posadzki, płytki ścienne, wanny, brodziki, zlewozmywaki, powierzchnie 
lakierowane i emaliowane. Przydatny do utrzymania higieny w pomieszczeniach zawilgoconych. Umytym powierzchniom nadaje lekki połysk.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:20 ÷1:70 (z jednego litra środka można uzyskać od 21 do 70 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.   pH koncentratu = 11,5

MERIDA SANITIN®  - koncentrat
Środek do bieżącej pielęgnacji urządzeń sanitarnych

Środek do codziennej pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Niszczy drobnoustroje, szybko rozpuszcza i usuwa wszelkie osady 
z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki. Przeznaczony do  odpornych na działanie kwasów powierzchni,              
takich jak: kafelki ceramiczne, porcelana, chrom, stal nierdzewna, szkło i tworzywa sztuczne. W umytych pomieszczeniach pozostawia 
długotrwały i przyjemny zapach.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:10 - 1:40 (z jednego litra środka można uzyskać od 11 do 40 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.    pH koncentratu = 1,5

MERIDA SUPER SANITIN®  - koncentrat
Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych

Środek do gruntownego mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń sanitarnych. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady          
wapienne, cementowe i urynowe oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. 
Przydatny w czyszczeniu przedmiotów chromowanych i przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnych, takich jak: baterie łazienkowe, 
armatura. Likwiduje przykre zapachy urynowe. Nie stosować do powierzchni emaliowanych
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:10 - 1:40  (z jednego litra środka można uzyskać od 11 do 40 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.     pH koncentratu = 1

MERIDA UNIWERSALIN®  - koncentrat
Uniwersalny środek do mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych

Mocno skoncentrowany środek o uniwersalnym zastosowaniu do mycia wszelkich powierzchni. Może być stosowany do mycia podłóg, 
mebli, płytek podłogowych i ściennych, kafli oraz powierzchni lakierowanych. Skutecznie usuwa brud z porcelany i szkła. Nie pozostawia 
żadnych smug i zacieków.
Rozcieńczać wodą w proporcji 1:400  (z jednego litra środka można uzyskać 400 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.   pH koncentratu = 6

MERIDA MEGA UNIWERSALIN®  - koncentrat
Uniwersalny środek do mycia dużych powierzchni wodoodpornych

Uniwersalny środek przeznaczony jest do utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych powierzchni. Skutecznie usuwa uporczywe, 
nawet trudno zmywalne zabrudzenia; tworzy lekki powłokę, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość ponownego 
zabrudzenia powierzchni. Szczególnie zalecany do dużych powierzchni w supermarketach, na dworcach, lotniskach, halach sportowych, magazynowych 
i produkcyjnych. Jest środkiem niskopieniącym. Nie powoduje odkładania się warstw połyskowych.
Rozcieńczać wodą w proporcji 1:100 (z jednego litra środka można uzyskać 100 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: kanister 10 l.    pH koncentratu = 11

MERIDA LUXIN®  - koncentrat
Uniwersalny środek do mycia powierzchni nabłyszczanych i szkliwionych

Uniwersalny środek do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych oraz porcelanowych nie mających kontaktu z żywnością. Skutecznie 
usuwa brud z mytych powierzchni. Nie pozostawia smug i zacieków. Szczególnie zalecany do mycia podłóg, drzwi, płytek oraz okien. 
Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk i pozostawia przyjemny, orzeźwiający zapach.
Rozcieńczać wodą w proporcji 1:70 - 1:200 (z jednego litra środka można uzyskać od 70 do 200 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.    pH koncentratu = 8

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE DO PIELĘGNACJI ŁAZIENEK 

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE O UNIWERSALNYM ZASTOSOWANIU

Symbol MK 100

Symbol MK 110

Symbol MK 120

Symbol MK 250

Symbol MK 240

Symbol M 100
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MERIDA VITRINEX®  - koncentrat
Środek do mycia szyb

Środek do mycia szyb i luster. Skutecznie usuwa brud, kurz i zatłuszczenia. Może być stosowany do powierzchni szkliwionych.
Nie pozostawia smug i zacieków. Posiada dopuszczenie do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego do czyszczenia powierzchni 
mającej kontakt z żywnością.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:20 - 1:100  (z jednego litra środka można uzyskać od 21 do 100 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.   pH koncentratu = 10,5

MERIDA FURNIX®  - koncentrat
Środek do mycia mebli

Środek do mycia wszelkiego rodzaju mebli, zarówno matowych jak i z połyskiem. Skutecznie usuwa brud z powierzchni lakierowanych. 
Pozostawia przyjemny zapach.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:150 ÷ 1:250  (z jednego litra środka można uzyskać od 150 do 250 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.   pH koncentratu = 7

MERIDA ANTYSTATIN®  - koncentrat
Antystatyczny środek do mycia

Środek o podwyższonych właściwościach czyszczących, przeznaczony do mycia przedmiotów z tworzyw sztucznych, pleksi oraz powierzchni 
lakierowanych. Szczególnie zalecany do mycia komputerów, telewizorów, radioodbiorników, aparatów telefonicznych oraz maszyn biurowych. 
Usuwa przebarwienia nikotynowe. Nie pozostawia smug i zacieków. Posiada właściwości antystatyczne.
Rozcieńczać wodą w proporcji 1:50  (z jednego litra środka można uzyskać 50 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.  pH koncentratu = 9

MERIDA FATEX®  - koncentrat
Środek do usuwania tłustego brudu

Silny środek do usuwania tłustego brudu. Może być stosowany zarówno w domu jak i w warsztacie. Skutecznie usuwa osady kuchenne, 
zabrudzenia z olejów i smarów. Szczególnie zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej i moczenia mocno 
zabrudzonych firan.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:20 ÷ 1:200  (z jednego litra środka można uzyskać od 21 do 200 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.     pH koncentratu = 13

MERIDA GRILLIN® - koncentrat
Środek do czyszczenia rusztów, piekarników itp.

Środek o bardzo silnym działaniu do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni. Posiada dopuszczenie do 
stosowania w zakładach przemysłu spożywczego na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. 
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:3 ÷ 1:20 (z jednego litra środka można uzyskać od 4 do 21 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l. pH koncentratu = 14

MERIDA TAPEX® - koncentrat
Środek do czyszczenia dywanów metodą ekstrakcyjną 
Środek do gruntownego czyszczenia metodą ekstrakcyjną wykładzin dywanowych (naturalnych i syntetycznych). Skutecznie usuwa zabrudzenia       
i plamy. Nie zawiera rozjaśniaczy optycznych i wybielaczy. Delikatnie impregnuje czyszczone powierzchnie. Neutralizuje drobnoustroje oraz likwiduje 
nieprzyjemne zapachy wprowadzając przyjemny zapach świeżości. Preparat stosować w połączeniu z MERIDA TAPIN jako „zabijaczem piany”
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:20 ÷ 1:40  (z jednego litra środka można uzyskać od 21 do 40 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe:  butelka 1 l lub kanister 10 l. pH koncentratu = 7,5-8

MERIDA TAPIN®

Środek hamujący powstawanie piany  

Środek zapobiegający powstawaniu piany w urządzeniach czyszczących. Przeznaczony do odkurzaczy wodnych, automatów czyszczących           
oraz urządzeń rozpylająco-ekstrakcyjnych. Skutecznie zmniejsza ilość piany wytwarzającej się w zbiornikach na brudną wodę przedłużając 
trwałość silnikow elektrycznych.
Opakowanie handlowe: butelka 1 l. pH koncentratu = 7.

MERIDA TAPIS® - koncentrat
Środek do czyszczenia dywanów metodą suchej piany
Środek do prania dywanów, wykładzin oraz obić tapicerowanych naturalnych jak i syntetycznych. Tworzy suchą pianę, która zapobiega 
przemoczeniu czyszczonych powierzchni. Nie zawiera wybielaczy ani środków rozjaśniających, odświeża kolory oraz pozostawia przyjemny 
zapach. Przeznaczony do prania ręcznego jak i za pomocą maszyn czyszczących.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:5 ÷ 1:10 (z jednego litra środka można uzyskać od 6 do 11 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l.  pH koncentratu = 6,5

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE DO MYCIA SZYB, MEBLI I SPRZĘTÓW BIUROWYCH

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE DO USUWANIA CIĘŻKICH I TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE DO CZYSZCZENIA DYWANÓW
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pompka: Symbol PM1
korek : Symbol MD1

MERIDA ANTISMEL® - koncentrat
Środek do usuwania ciężkich substancji i przykrych zapachów  

Środek eliminujący odory powstające w czasie procesów gnilnych w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, śmietnikach, schroniskach dla 
zwierząt, instalacjach sanitarno-kanalizacyjnych. Zalecany do stosowania w sanitariatach, pomieszczeniach piwnicznych, toaletach stacjonarnych 
itp. Preparat skutecznie eliminuje zapachy spalenizny, zwierzęce itp. Środek do skutecznego usuwania tłuszczów, olejów i związków ropopochod-
nych, osadów pochodzenia białkowego w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach, basenach, ośrodkach sportowych, zakładach produkcyj-
nych. Usuwa farby drukarskie z części maszyn oraz z gumowych wałków drukarskich w tym farby ultrafioletowe.
Rozcieńczać wodą w proporcjach 1:10 - 1:100 (z jednego litra środka można uzyskać od 11 do 100 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: kanister 5 l.  pH koncentratu = 7

MERIDA DESINFECTIN® - koncentrat
Środek dezynfekcyjno-myjący 

Do mycia i dezynfekcji urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń w zakładach mleczarskich, 
przemysłu mięsnego, rybnego, przetwórstwa owocowo-warzywnego. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze dla szczepów testowych: pałeczki 
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6749, pałeczki Eschericha coli NCTC 8196, pałeczki Proteus Vulgaris NCTC 4635, gronkowce Staphylococcus 
aureus NCTC 4163. Preparat wykazuje też działanie bójcze w stosunku do grzybów chorobotwórczych. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, 
nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie (nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych, itp.), nie jest toksyczny,
nie podrażnia błon śluzowych i skóry rąk. Posiada świadectwo dopuszczenia do używania w zakładach opieki zdrowotnej i przemysłu spożywczego.
Rozcieńczać wodą w proporcji: 1:40 (z jednego litra środka można uzyskać 40 litrów roztworu roboczego) - placówki służby zdrowia
  1:100 (z jednego litra środka można uzyskać 100 litrów roztworu roboczego) - przemysł spożywczy
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l. pH koncentratu = 6,5-7.

NIRAL GARD
Środek do mycia urządzeń ze stali nierdzewnej

Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji urządzeń i elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Oczyszcza powierzchnie, usuwa 
naloty wapnia, tłusty brud, pozostawia idealny połysk, zapobiega powstawaniu nacieków wodnych. Pozostawia warstwę ochronną.
Gotowy do użycia. Butelka o pojemności 1 litra zaopatrzona jest w spryskiwacz, do bezpośredniego nanoszenia środka na 
czyszczone powierzchnie.

KONCENTRAT LUX ANTYBAKTERYJNY
Płyn do mycia naczyń

Bardzo wydajny, łagodny dla rąk. Usuwa tłuszcz i wszelkie zabrudzenia. Działa silnie antybakteryjnie w formie skoncentrowanej. 
Stosuje się 2 ml płynu na 5 litrów wody. Butelka o pojemności 500 ml, zaopatrzona jest w korek ułatwiający dozowanie.

Urządzenia do dozowania
Pompka dozująca:
– do nakręcenia na kanister
–  odmierza 30 ml koncentratu
Korek dozujący:
– do nakręcenia na butelkę
– wyskalowany do odmierzania od 5 do 20 ml koncentratu

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE O SPECJALNYM ZASTOSOWANIU

PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE DEZYNFEKCYJNE

ŚRODEK DO MYCIA URZĄDZEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ • PŁYN DO MYCIA NACZYŃ • URZĄDZENIA DO DOZOWANIA

Symbol MK 420

Butelki
Butelka ze spryskiwaczem:
– pojemność 0,5 litra lub 1 litr
– większa butelka wyskalowana do przygotowywania właściwych roztworów
Butelka ze spryskiwaczem spieniającym:
– wyskalowana do przygotowywania właściwych roztworów
– zastosowanie końcówki spieniającej umożliwia użycie niektórych środków
 chemicznych w postaci gęstej, przylegającej, aktywnej piany
– pojemność 1 litr

butelka 0,5 l ze spryskiwaczem: Symbol BT1
butelka 1 l ze spryskiwaczem: Symbol BT2

butelka ze spryskiwaczem spieniającym: Symbol BT3
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UNIFRESH - koncentrat
Środek do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni i sanitariatów
Bieżące mycie lekko zabrudzonych powierzchni: 10-30 ml / 5l wody. Gruntowne mycie: 100-300 ml / 5l wody (z 1l środka można uzyskać
do 500 litrów roztworu roboczego). Przy używaniu do bieżącej pielęgnacji, nie jest potrzebne spłukiwanie wodą. Przy czyszczeniu gruntownym 
- produkt musi pozostać na powierzchni przez chwilę, przed rozpoczęciem szorowania i spłukiwania.
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l lub kanister – 5 l.

UNIDROP- koncentrat
Środek do bieżącego i gruntownego czyszczenia powierzchni wodoodpornych
Bieżące mycie lekko zabrudzonych powierzchni - ręczne i maszynowe: 2,5 ml / 5 l wody. Bieżące mycie normalnie zabrudzonych
powierzchni: 5 ml / 5 l wody. Gruntowne czyszczenie mocno zabrudzonych powierzchni: 10-20 ml / 5 l. Usuwanie plam: środek wykorzy-
stywany w formie nierozcieńczonej. Czyszczenie maszynami ciśnieniowymi: 5 ml / 5 l wody. Pranie tkanin: 20-50 ml / 3 kg wsadu (z 1l 
środka można uzyskać do 2000 litrów roztworu roboczego). Czyszczenie gruntowne i usuwanie plam wymaga spłukania wodą.
Opakowanie handlowe: butelka - 1l. 

OPTIMAL - koncentrat
Środek do czyszczenia i bieżącej pielęgnacji podłóg
Środek do mycia i pielęgnacji wszystkich rodzajów podłóg, pokrytych lub niepokrytych powłoką ochronną. Efektywnie czyści mocne zabrudzenia 
i pozostawia po wyschnięciu cienką warstwę nabłyszczająco-pielęgnującą. Bieżąca pielęgnacja: 10-20 ml / 5 l wody. Gruntowne zmywanie 
brudu: 20-50 ml / 5 l wody. Czyszczenie kombajnami mechanicznymi: 5-10 ml / 5 l wody. Rozpylacze: 2,5 ml / 1 l wody (z 1l środka można 
uzyskać do 500 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l.

LINIA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO SPRZĄTANIA

FLOOR TOP - produkt gotowy do użycia
Uniwersalna powłoka ochronna o aksamitnym połysku
Daje aksamitny połysk. Nie wymaga polerowania. Po wyschnięciu, nadaje się do metod pielęgnacyjnych z użyciem maszyn szybkoobrotowych. Świetnie 
nadaje się jako pierwsza warstwa gruntująca na podłogi zużyte, o porowatej powierzchni lub takiej, gdzie musimy ukryć jej pewne defekty. Na warstwę 
FloorTop możemy potem położyć dowolną powłokę FARMOS. Nakładanie powłoki: 1 litr wystracza na około 50 - 100 m2 podłogi (cienka warstwa) w 
zależności od jej porowatości. Nakładamy 1 do 2 warstw. Czas schnięcia warstwy do 1 godz. Jeśli używamy produktu jako warstwy gruntującej, nakładamy
1 - 2 warstwy, a potem nakładamy dowolną powłokę FARMOS ( w zależności od rodzaju połysku jaki chcemy otrzymać). Wstrząsnąć kanistrem przed 
użyciem. Naprawianie powłoki może odbywać się przy pomocy metody Quick. Opakowanie handlowe: kanister – 5 l. 

GLOSS FLOOR - produkt gotowy do użycia
Samopołyskowa powłoka ochronna o wysokim połysku
GlossFloor jest samopołyskową, praktycznie bezobsługową powłoka ochronną o wysokim połysku. Może być pielęgnowana przy pomocy metod 
związanych z użyciem maszyny szybkoobrotowej (SHS/Quick). Wystarczy 1 - 2 warstwy, oszczędza czas i koszty związane z pielęgnacją podłogi. 
Nakładanie powłoki: 1 litr wystracza na około 50 - 80 m2 podłogi (cienka warstwa) w zależności od jej porowatości. Wystarczą 1 - 2 warstwy. 
Czas schnięcia warstwy do 1 godz. Aby uniknąć pęcherzyków powietrza w powłoce, wstrząsnąć kanistrem na dłuższy czas przed użyciem. 
Naprawianie powłoki może odbywać się przy pomocy metody Quick.
Opakowanie handlowe: kanister – 5 l. 

CARETOP - koncentrat
Środek do bieżącej pielęgnacji podłóg
Środek myjąco-pielęgnujący, do czyszczenia, bieżącego mycia i pielęgnacji podłóg - szczególnie pokrytych powłokami ochronnymi. Nadaje 
się do czyszczenia ręcznego i maszynowego (także maszynami wysokoobrotowymi). Bieżące mycie: 20 ml / 5 l wody - metodą maszynową, 
20-200 ml / 5 l wody - metoda ręczną, w zależności od wymagań pielęgnacyjnych danego obiektu (z 1l środka można uzyskać od 25 do 
250 litrów roztworu roboczego). Ochrona podłóg bez powłok (np. linoleum): Jedna warstwa nierozcieńczonego środka bezpośrednio na 
podłogę, po wyschnięciu można polerować metodą High-Speed.
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l.  

OPTIMA 11 - koncentrat
Stripper do usuwania powłok ochronnych, wymagający spłukiwania
Alkaliczny stripper oraz środek do gruntownego mycia. Do czyszczenia nowych podłóg, przed rozpoczęciem użytkowania. Do usuwania powłok 
ochronnych. Szczególnie polecany do wszystkich podłóg z tworzyw sztucznych: linoleum, tarkett, gumoleum, PCV, a także do podłóg kamiennych.
Gruntowne czyszczenie i doczyszczanie powierzchni: 100 ml / 5 l wody. Usuwanie powłok: 20% stężenie = 1 l / 4 l wody.
Usuwanie ciężkich zabrudzeń: 30-60% stężenie = 300-600 ml / 1 l wody (z 1l środka można uzyskać do 50 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l lub kanister 5 l.   

FAST TOP - koncentrat
Stripper do usuwania powłok ochronnych, wymagający spłukiwania
Mocno alkaliczny stripper do zastosowania ręcznego i maszynowego. Do wstępnego czyszczenia nowych podłóg, do usuwania powłok ochronnych oraz do 
usuwania zanieczyszczeń z powierzchni tolerujących alkaliczne środki. Szczególnie polecany do podłóg kamiennych, kaflowych, lastrico itp. Nie stosować do 
linoleum i innych powierzchni z materiałów sztucznych. 
Gruntowne czyszczenie: 0,5 - 1 l / 5 l wody. Usuwanie powłok przy standardowym zabrudzeniu: 20% stężenie = 1 l / 4 l ciepłej wody. Usuwanie powłok 
ręcznie lub przy starych warstwach brudu: 40-60% stężenie = 0,4-0,6 l / 1 l wody (z 1l środka można uzyskać do 10 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: kanister 5 l. 

MATT FLOOR - produkt gotowy do użycia
Matowa powłoka ochronna
Ma zastosowanie do wszelkich twardych, wodoodpornych podłóg. Nadaje się na podłogi kamienne, linoleum i wszystkie inne, gdzie lśniąca powierzchnia nie 
jest wymagana. Nadaje podłodze przyjemny, matowy wygląd i ukrywa jej niewielkie defekty. Powłoka jest łatwa zarówno do położenia, jak i do usunięcia. Jej 
pielęgnacja jest również bardzo łatwa. MattFloor reprezentuje sobą nową technologię. Nakładanie powłoki: 1 litr wystracza na około 60 - 120 m2 podłogi 
(cienka warstwa) w zależności od jej porowatości. Nakładamy 1 do 3 warstw. Czas schnięcia warstwy do 1 godz. Wstrząsnąć kanistrem przed użyciem. 
Naprawianie powłoki może odbywać się przy pomocy metody Quick. Opakowanie handlowe: kanister – 5 l. 
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LINIA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO SPRZĄTANIA
RAPID 10 - koncentrat
Środek do gruntownego czyszczenia powierzchni, nie wymagający spłukiwania
Usuwanie starych warstw i gruntowne czyszczenie: 250 ml / 5 l wody (z 1l środka można uzyskać 20 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: kanister - 5 l.

SANITOP - koncentrat
Środek do czyszczenia sanitariatów
Do mycia stali kwasoodpornej, armatury sanitarnej. Usuwa osady kamienia wapiennego. Nadaje się do mycia niezabezpieczonych powierzchni 
drewnianych (sauna). UWAGA! Przy użyciu wyższych stężeń wymaga spłukiwania wodą.Bieżąca pielęgnacja: 5-50 ml / 5 l wody. Usuwanie osadów 
kamiennych: zastosować miejscowo nierozcieńczony środek (10-15 min) i jeżeli jest to konieczne, wyszorować i spłukać wodą (z 1 l środka można 
uzyskać do 1000 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l.

VISIONOIL - produkt gotowy do użycia
Emulsja do pielęgnacji różnych rodzajów powierzchni

Rozpylany  bezpośrednio na suchy lub mokry mop,  szmatkę itp. 3 - 4 razy (= 1 - 2g).
Pozostawiamy środek do wchłonięcia.
Opakowanie handlowe: spryskiwacz - 0,5 l. 

DESICHLOR - koncentrat
Uniwersalny środek dezynfekcyjno-myjący z chlorem
Bieżące, regularne mycie: 50 - 250 ml / 4,95 - 4,75 l wody - nie wymaga spłukiwania. Gruntowne czyszczenie: >250 ml / 4,75 l wody -
konieczne jest spłukanie wodą (z 1l środka można uzyskać do 99 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l. 

DESITOP - koncentrat
Środek dezynfekcyjno-myjący do szczególnie wymagających powierzchni
Bieżące, regularne mycie: 50-250 ml / 5l wody. Obiekty szczególnie trudne do utrzymania: 250-750 ml / 5 l wody (z 1l środka można 
uzyskać do 100 litrów roztworu roboczego).
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l. 

SUPER QUICK - produkt gotowy do użycia
Środek uniwersalny do czyszczenia powierzchni wodoodpornych

Uniwersalny środek do czyszczenia i usuwania plam z twardych, wodoodpornych powierzchni. Doskonale czyści sprzęt komputerowy, telewizyjny. 
Dobrze czyści stal szlachetną, szkło i lustra. Produkt natryskuje się na ściereczkę i przeciera do czysta.
Po wytarciu pozostawia powierzchnię suchą i lśniącą, o neutralnym pH.
Opakowanie handlowe: spryskiwacz - 0,5 l. 

GRILL - produkt gotowy do użycia
Środek czyszczący do grili i piekarników
Skutecznie usuwa pozostałości po smażeniu. Wykazuje dobre własności zwilżające, co powoduje, że usuwanie brudu jest bardziej skuteczne. 
Można nanosić przez rozpylanie. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni z aluminium, metali lekkich, emaliowanych, malowanych czy 
innych delikatnych powierzchni.
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l. 

TELIMAX - koncentrat
Środek do zastosowań przemysłowych. Silnie alkaliczny, do usuwania ciężkich zabrudzeń. Do czyszczenia ręcznego i maszynowego.
Do najbardziej wymagającego mycia i czyszczenia środków transportu i obiektów przemysłowych. Do czyszczenia silników i części maszyn, do usuwania 
smarów przemysłowych. Do mycia podłóg i ścian. Generalnie do mycia wszystkich, odpornych na wodę, twardych powierzchni - wszędzie tam, gdzie nie 
mogą być używane rozpuszczalniki węglowodorowe. 
Opakowanie handlowe: kanister - 5 l. 

KRAFT - koncentrat
Środek odtłuszczający
Skuteczny koncentrat odtłuszczający, który nadaje się do stosowania zarówno ręcznego jak i maszynowego. Rozpuszcza, emulguje i usuwa warstwy 
tłuszczu i sadzy z grilów i filtrów tłuszczowych, a także ze ścian i podłóg. Do czyszczenia piekarników.
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l. 

KALK - koncentrat
Kwaśny płyn myjący
Do usuwania osadów wapiennych w zmywarkach używanych przez duże firmy cateringowe i z innych powierzchni, które są odporne na działanie silnie 
kwaśnych płynów myjących. 
Opakowanie handlowe: butelka - 1 l. 
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MERIDA UNIWERSALIN®

Środek uniwersalny - superkoncentrat
Neutralny środek do bieżącej pielęgnacji mebli, szyb oraz wszystkich powierzchni wodoodpornych: malowanych, lakierowanych, szklanych, syntetycznych itp. 
Doskonały do czyszczenia chromowanych i stalowych sprzętów. Doskonale emulguje brud, zabrudzenia tłuszczowo-olejowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 
Zmywa ślady farb, kredek i atramentu. Nie wymaga spłukiwania wodą. Nie pozostawia smug. Posiada świeży, przyjemny zapach. Nie podrażnia skóry rąk.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 150 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 litra.

MERIDA BALNEXIN®

Środek do bieżącej pielęgnacji łazienek - superkoncentrat
Kwasowy środek do bieżącej pielęgnacji wszystkich powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych. Zalecany do czyszczenia umywalek, sanitariatów, pisuarów, 
wanien i brodzików emaliowanych. Doskonały do mycia glazury ściennej i podłogowej. Nadaje się do mycia armatury sanitarnej i luster. Nie wymaga spłukiwania 
wodą. Nie pozostawia smug. Neutralizuje nieprzyjemne odory pozostawiając świeży, cytrusowy zapach. Nie podrażnia skóry rąk.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 150 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 litra lub 75 wiader o pojemności 8 litrów.

MERIDA SANITIN®

Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych - superkoncentrat
Środek do gruntownego mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń sanitarnych. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe 
oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. Przydatny w czyszczeniu przedmiotów chromowanych
i przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnych takich jak baterie łazienkowe, armatura. Likwiduje przykre zapachy urynowe.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 150 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 litra lub 75 wiader o pojemności 8 litrów.

MERIDA LAVABIN®

Środek do bieżącej pielęgnacji podłóg - superkoncentrat
Lekko alkaliczny środek do bieżącej pielęgnacji podłóg wodoodpornych: kaflowych, kamiennych (marmur, granit, lastriko), syntetycznych (linoleum, tarkett, gumoleum, 
PCV, itp.). Bardzo dobrze nadaje się do czyszczenia paneli podłogowych. Działa dwufazowo - czyści i pielęgnuje. Dobrze zbiera kurz, brud i lekkie zabrudzenia tłuszczowe. 
Nie wymaga spłukiwania wodą. Nie pozostawia smug - pozostawiając lekki połysk. Posiada świeży, przyjemny zapach. Nie podrażnia skóry rąk. Niskopieniący.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 75 wiader roztworu roboczego o pojemności 8 litrów.

MERIDA IMPET®

Środek do gruntownego czyszczenia podłóg - superkoncentrat
Alkaliczny środek do gruntownego czyszczenia podłóg wodoodpornych, kaflowych, kamiennych i syntetycznych (linoleum, tarkett, gumoleum, PCV), podłoży 
betonowych i ich pochodnych. Czyści skutecznie nie niszcząc podłoża. Usuwa wszelkie zabrudzenia, nawet głęboko osadzone. Nie wymaga spłukiwania wodą. 
Nie pozostawia smug. Posiada przyjemny, neutralny zapach. W wyższych stężeniach może działać jako stripper. Niskopieniący.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 75 wiader roztworu roboczego o pojemności 8 litrów.

MERIDA DESINFECTIN®

Środek dezynfekcyjno - myjący - superkoncentrat
Neutralny środek do dezynfekcji i mycia urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym, mleczarskim, przetwórstwa mięsnego i owocowo-warzywnego. Do dezynfekcji     
i mycia wodoodpornych powierzchni i podłóg w gastronomii i placówkach służby zdrowia. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. W stężeniach użytkowych 
wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące, nie posiada zapachu. Nie niszczy dezynfekowanych powierzchni. Nie jest toksyczny, nie podrażnia błon śluzowych i skóry rąk.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 300 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 litra lub 75 wiader o pojemności 4 litry.

MERIDA LUX®

Środek do mycia naczyń - superkoncentrat
Bakteriobójczy środek do mycia naczyń: szklanych, porcelanowych, emaliowanych, z tworzyw sztucznych, itp. Skutecznie usuwa tłuszcz i wszelkie inne 
zabrudzenia. Posiada przyjemny, cytrusowy zapach. Bardzo wydajny. Zawiera delikatne związki działające pielęgnacyjnie na skórę.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje się 300 zbiorników roztworu roboczego o pojemności 8 litrów.

MERIDA FATEX®

Środek do usuwania tłustych i ciężkich zabrudzeń - superkoncentrat
Silnie alkaliczny środek do usuwania ciężkich i tłustych zabrudzeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego, takich jak: smary, oleje, itp. W niższych stężeniach zalecany do czyszczenia twar-
dych kamiennych i kaflowych podłoży - nie wymaga spłukiwania wodą. W wyższych stężeniach zalecany do mycia maszyn, silników i innych urządzeń mechanicznych - wymaga spłukania wodą. 
Doskonale nadaje się do prania odzieży roboczej i odtłuszczania części urządzeń mechanicznych i przedmiotów stalowych. Posiada neutralny zapach. Jest środkiem do zastosowań przemysłowych.
Opakowanie handlowe 1,5 l. Z opakowania uzyskuje 75 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 l lub 75 wiader roztworu o pojemności 8 l.

Dozowniki Super C®

–  trzy możliwości dozowania: do butelek, do wiader, do zlewów (zbiorników)
–  wykonane z tworzywa ABS
–  mechanizm pompy gwarantuje dozowanie ściśle określonej, fabrycznie
 ustawionej dawki superkoncentratu i zabezpiecza przed jej niepotrzebnym
 powtórzeniem
–  instalacja nie wymaga podłączeń hydraulicznych ani elektrycznych
–  opakowanie z superkoncentratem jest zabezpieczone przed wylaniem i kradzieżą
–  proste w użyciu - nie wymagają specjalistycznego szkolenia pracowników

dozownik do 
napełniania

butelek ze 
spryskiwaczem:

Symbol SC10

dozownik
do

napełniania 
wiader:

Symbol SC20

dozownik do 
napełniania 

zlewów,
zbiorników:

Symbol SC30

Super C® - SYSTEM DOZOWANIA SUPERKONCENTRATÓW CHEMICZNYCH DO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI
Super C® to system dozujący superkoncentraty chemiczne do utrzymywania czystości. Na system składają się specjalistyczne dozowniki i super-
koncentraty chemiczne. Super C® obniża koszty ponoszone przez naszych klientów na środki czystości. Dozowniki Super C® posiadają specjalny 
mechanizm, dozujący ściśle odmierzoną dawkę superkoncentratu, potrzebną do sporządzenia roztworu roboczego. Jednocześnie zabezpieczają przed 
kradzieżą i niepotrzebnym przedawkowaniem superkoncentratów. Super C® zastępuje olbrzymią ilość jednorazowych opakowań środków chemicznych 
jednym opakowaniem superkoncentratu chemicznego wysokiej jakości. Super C® jest bezpieczny. Użytkownik 
podczas przygotowywania roztworu roboczego nie ma bezpośredniej styczności z superkoncentratem. 
Dozowniki Super C® można zamontować i eksploatować w miejscu wygodnym dla użytkownika. Szeroka 
gama superkoncentratów Super C® zapewnia kompleksowe sprzątanie całych obiektów. Używanie 
dozowników i chemii Super C® nie wymaga specjalistycznego szkolenia pracowników. Kod kolorów użyty                
w systemie Super C® eliminuje pomyłki w zastosowaniu odpowiedniego superkoncentratu. Super C® to           
kompletny system do utrzymania czystości w Twojej firmie. Super C®  to plan higieny dla każdego obiektu.

Symbol SCUN

Symbol SCBA

Symbol SCSA

Symbol SCLA

Symbol SCIM

Symbol SCDE

Symbol SCLU

Symbol SCFA

174

175

176

177

178

179

180

181

182


