
       

KOMPLETNA LINIA ESTETYCZNYCH I FUNKCJONALNYCH URZĄDZEŃ Z TWORZYWA ABS

– do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI
– mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany

– do stosowania w dozownikach mydła w pianie MERIDA TOP
oraz MERIDA STELLA MAXI

– jednorazowy wkład z pompką spieniającą, dającą niebywale delikatną
pianę

– bardzo wydajne - ok. 2000 porcji piany z jednego wkładu
– masa wkładów 700 g
– całkowita szczelność wkładów zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– oszczędność zużycia wody i mniejsza ilość ścieków
– skrócenie czasu mycia rąk
– opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi

Jedyne na świecie mydło w pianie do dozowników o osobnym zapachu 
przeznaczonym specjalnie do toalet damskich i osobnym do toalet męskich.
Zawiera m.in. lanolinę, prowitaminę B5 oraz keratynę, które wykazują działanie 
regenerujące. Pozostawia miłe uczucie na skórze.
Nie zawiera substancji typu SLS/SLES.
Masa netto: 700 g - ok. 2000 porcji piany z jednego wkładu!

– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra

wys. = 26.5 cm / szer. = 11.5 cm / gł. = 10.5 cm

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

DTS201

DPB201

symbol DTS101

symbol DTN201

symbol M12P

symbol MTP203

M13P

symbol MTP201 symbol MTP202

symbol M14P

M13XP

symbol DTN101

DOZOWNIK mydła w pianie
MERIDA TOP

MYDŁO w pianie MERIDA BALI PLUS
MYDŁO w pianie MERIDA BALI LUX

MYDŁO w pianie MERIDA BALI LUX BEZWONNE
MYDŁO w pianie MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE
- jednorazowe wkłady z pompką spieniającą -

MYDŁO w pianie MERIDA BALI SENSITIVE WOMAN
MYDŁO w pianie MERIDA BALI SENSITIVE MAN

WYSOKIEJ JAKOŚCI DELIKATNA PIANKA MYJĄCO-PIELĘGNACYJNA

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA TOP

Cechy urządzeń linii MERIDA TOP:
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dostępne w kolorze białym
- do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski i ciemnoszary
- zamykane na kluczyk

1.1

1.3

wys. = 26,4 cm / szer. = 16.8 cm / gł. = 10.1 cm

symbol DTB501 symbol DPB501

– mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
– masa wymiennych wkładów 700 g - ok. 2000 porcji piany
– uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– zasilany 4 bateriami R14
– wskaźnik diodowy stanu dozownika (zielony - gotowość do pracy,

pomarańczowy - niedomknięta pokrywa, czerwony - wymienić baterie)
– do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI LUX,

MERIDA BALI LUX BEZWONNE, MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE,
MERIDA BALI SENSITIVE WOMAN lub MERIDA BALI SENSITIVE MAN

DOZOWNIK mydła w pianie
MERIDA TOP AUTOMATIC

w opakowaniu 
dwa ozdobne 
okienka

1.2

zapach bananowy

zapach migdałowo-wiśniowy

o urokliwym aromacie o zdecydowanym
aromacie

zapach grejpfrutowy

zapach
Naomi

bez zapachu
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– pojemność wymiennych wkładów 880 ml lub 1000 ml (ETAPROBEN)
– w sprzedaży wkłady z mydłem, mydłem bezwonnym,

mydłem dezynfekującym oraz kremem pielęgnacyjnym do rąk

– pojemność zbiornika 2 l
– łatwe wyjmowanie zbiornika w celu umycia
– specjalna, czerwona przykrywka ułatwiająca opróżnianie zbiornika - pasta

nie pozostaje na ściankach
– pasta uzupełniana z kanistra
– szare (lub niebieskie - załączone w opakowaniu) okienko do kontroli

poziomu zawartości

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

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

wys. = 19 cm / szer. = 9 cm / gł. = 9.8 cm

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

wys. = 30,5 cm / szer. = 13.6 cm / gł. = 14.5 cm

symbol DTS301

symbol DTN102

symbol ATN101

symbol ATN201

symbol ATS101

symbol ATS201

symbol DTR401

symbol DTR403

symbol DTS102

symbol DTN301

symbol DTB601

DOZOWNIK mydła lub kremu do rąk
na jednorazowe wkłady MERIDA TOP

DOZOWNIK pasty do mycia rąk
MERIDA TOP

– pokrywa przednia jest przyciskiem, co umożliwia dozowanie łokciem,
bez użycia dłoni

– dozuje płyn dezynfekcyjny w postaci mgiełki, równomiernie pokrywającej
dłonie

– pojemność wymiennych wkładów 1000 ml
– w sprzedaży wkłady z płynem MERIDA POLANA DDR+ o symbolu MAD253
– dostępny w kolorze białym
– czerwone okienko do kontroli poziomu płynu
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk

– pokrywa przednia jest przyciskiem co umożliwia dozowanie łokciem,
bez użycia dłoni

– pojemność jednorazowego wkładu z żelem lub płynem dezynfekcyjnym
wynosi 1000 ml

– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– bardzo wydajny - około 1000 porcji żelu, 800 porcji płynu dezynfekcyjnego

z jednego wkładu
– dostępny w kolorze białym, z czerwonym okienkiem do kontroli ilości płynu
– zamykany na kluczyk

DOZOWNIK płynu dezynfekcyjnego
w sprayu MERIDA TOP

DOZOWNIK żelu lub płynu dezynfekcyjnego
na jednorazowe wkłady MERIDA TOP

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA TOP MINI

– pojemność zbiornika 400 ml
– mydło uzupełniane z kanistra

– pojemność do 500 szt. ręczników

– pojemność do 250 szt. ręczników

POJEMNIK na pojedyncze ręczniki
papierowe MERIDA TOP MAXI

POJEMNIK na pojedyncze ręczniki
papierowe MERIDA TOP MINI

wys. = 42 cm / szer. = 29 cm / gł. = 14.5 cm

wys. = 26.5 cm / szer. = 28.7 cm / gł. = 14.5 cm

1.4

1.7

1.8

1.5

1.6

1.9

1.10

w opakowaniu 
dwa ozdobne 
okienka
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– pojemność do 500 szt. ręczników
– wykonany z tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk

POJEMNIK na pojedyncze ręczniki
papierowe MERIDA COMO

wys. = 29 cm / szer. = 28.1 cm / gł. = 14.2 cm

3.3

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, który mimo swoich 
niewielkich rozmiarów mieści dużą rolkę ręcznika o długości 250 metrów, co przy 
cięciu co 24 cm, daje ponad 1000 ręczników z rolki! Kolejną zaletą urządzenia jest 
jego mechanizm tnący, niezwykle prosty w swojej konstrukcji, a przez to nieza-
wodny i skuteczny, pracujący bardzo płynnie i delikatnie. Nóż tnący wykonany 
jest z super twardego, odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa sztucz-
nego. Poddany przez nas testom, nie stracił nic ze swoich właściwości, nawet po 
2 milionach cięć. Całe urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Niebieskie lub szare okienko do bieżącej kontroli zużycia ręcznika w pojemniku.

wys. = 34.4 cm / szer. = 32.1 cm / gł. = 20.9 cm

MECHANICZNY podajnik ręczników papierowych
w rolach MERIDA COMO AUTOMATIC

3.5

– wykonany z tworzywa ABS
– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm
– zamykany na kluczyk

wys. = 24 cm / szer. = 22 cm / gł. = 12.7 cm

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA COMO

3.6

– pojemność 40 litrów
– wykonany z tworzywa ABS
– mocowany do ściany
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

wys. = 64.3 cm / szer. = 37.3 cm / gł. = 19.7 cm

Kosz otwarty wiszący
MERIDA COMO / ONE

3.7

– możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy
20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm

– wykonany z tworzywa ABS
– wyposażony w reduktor, który pozwala na dozowanie ręcznika „listek po

listku” - ręcznik zrywa się na perforacji, co ogranicza zużycie i ułatwia 
pobieranie ręcznika z pojemnika

– zamykany na kluczyk

wys. = 31.8 cm / szer. = 24.1 cm / gł. = 22.5 cm

POJEMNIK na ręczniki papierowe
w rolach MERIDA COMO

3.4

– do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI
– mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk

– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk

wys. = 26.4 cm / szer. = 11.7 cm / gł. = 9,9 cm

wys. = 24.9 cm / szer. = 11.4 cm / gł. = 10.8 cm

DOZOWNIK mydła w pianie 
MERIDA COMO

DOZOWNIK mydła w płynie 
MERIDA COMO

3.1

3.2

LINIA MERIDA COMO

symbol KCB101 symbol KCC101

symbol BCB201 symbol BCC201

symbol CCB101 symbol CCC101

symbol ACB101 symbol ACC101

symbol DCB201

symbol DCB101

symbol DCC201

symbol DCC101

symbol CCB301 symbol CCC301

EUROHIGIENA.pl infolinia 505 505 151 sklep@eurohigiena.pl
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symbol DSM106
symbol DSM306

symbol DSM410

symbol DSM408
symbol DSM407
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Urządzenia zaprojektowane i wykonane w Polsce.
Nowe, przemyślane rozwiązania techniczne.
Materiały najwyższej jakości.
Perfekcyjne wykonanie.

– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– dostępny również jako dozownik na jednorazowe wkłady

– pojemność jednorazowych wkładów 1000 ml
– w sprzedaży wymienne wkłady z żelem dezynfekcyjnym

oraz płynem dezynfekcyjnym MERIDA Polana DDR+
– wykonany ze stali nierdzewnej matowej

– pojemność zbiornika 800 ml
– płyn uzupełniany z kanistra
– wykonany ze stali nierdzewnej matowej
– dostępny również jako dozownik na jednorazowe wkłady

– do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS,
MERIDA BALI LUX, MERIDA BALI LUX BEZWONNE
lub MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE

– mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

dozownik mydła w płynie
dozownik na jednorazowe wkłady

dozownik ze zbiornikiem 800 ml
dozownik na jednorazowe wkłady z płynem dezynfekcyjnym 1000 ml

symbol DSP106

wersja polerowana

wersja polerowana

wersja matowa

wersja matowa

wersja matowa

wersja matowa

wys. = 26 cm / szer. = 10,6 cm / gł. = 10,2 cm

wys. = 26 cm / szer. = 10,6 cm / gł. = 10,2 cm

wys. = 26 cm / szer. = 10,6 cm / gł. = 10,2 cm

wys. = 26 cm / szer. = 10,4 cm / gł. = 10,2 cm

symbol DSM206 symbol DSP206

DOZOWNIK mydła w płynie 
MERIDA STELLA MAXI

DOZOWNIK żelu lub płynu dezynfekcyjnego
na jednorazowe wkłady MERIDA STELLA MAXI

DOZOWNIK płynu dezynfekcyjnego w sprayu
z przyciskiem łokciowym MERIDA STELLA MAXI

DOZOWNIK mydła w pianie 
MERIDA STELLA MAXI

Urządzenia zabezpieczone trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Łączenia boków spawane i szlifowane.
Niewidoczne zawiasy.

4.2

4.3

4.4

4.1

LINIA MERIDA STELLA
NOWA, KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ

EUROHIGIENA.pl infolinia 505 505 151 sklep@eurohigiena.pl
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– pojemność jednorazowego wkładu z mydłem 1000 ml
– mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany
– uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
– zasilany 4 bateriami R14
– diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
– dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
– dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
– użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,3 ml, 0,7 ml lub 1 ml
– z jednego wkładu, w zależności od indywidualnego zaprogramowania dozownika, można uzyskać 

ponad 3300, 1400 lub 1000 porcji mydła w pianie!

– pojemność zbiornika na mydło 1000 ml
– uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
– zasilany 4 bateriami R14, baterie załączone
– diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
– dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
– dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
– użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,2 ml, 0,8 ml lub 1.3 ml

– pojemność jednorazowego wkładu 1000 ml
– płyn dozowany automatycznie w postaci sprayu
– uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
– zasilany 4 bateriami R14
– diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy, czerwony - wymienić baterie
– dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
– dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego płynu 

dezynfekcyjnego
– użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,4 ml, 1,1 ml lub 1,7 ml

– pojemność zbiornika 400 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

wersja polerowanawersja matowa

wersja matowa

wersja matowa

wersja matowa

wersja polerowana

wys. = 19 cm / szer. = 10 cm / gł. = 9 cm

wys. = 28,5 cm / szer. = 15 cm / gł. = 9,5 cm

wys. = 28,5 cm / szer. = 15 cm / gł. = 9,5 cm

wys. = 28,5 cm / szer. = 15 cm / gł. = 9,5 cm

symbol DSM102

symbol DSM502

symbol DSM505

symbol DSM409

symbol DSP502

symbol DSP102

DOZOWNIK mydła w płynie 
MERIDA STELLA MINI

AUTOMATYCZNY dozownik mydła w pianie
MERIDA STELLA MAXI

AUTOMATYCZNY dozownik mydła w płynie
MERIDA STELLA MAXI

AUTOMATYCZNY dozownik płynu dezynfekcyjnego
w sprayu MERIDA STELLA MAXI

4.8

4.7

4.6

4.5

wersja polerowana

wersja polerowana

wersja matowa

wersja matowa

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

czyszczenie wnętrza dozownika

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

czyszczenie wnętrza dozownika

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

wys. = 21.2 cm / szer. = 6 cm /  gł. = 8.6 cm

symbol D45C

symbol D44C

symbol D45S

symbol D44S

DOZOWNIK mydła w płynie

DOZOWNIK mydła w płynie

4.9

4.10
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–  pojemność do 250 szt. ręczników
–  okienko do kontroli ilości ręczników

–  pojemność do 500 szt. ręczników
–  okienko do kontroli ilości ręczników

symbol ASM171

symbol ASM271

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach, który mimo
swoich niewielkich rozmiarów mieści dużą rolkę ręcznika o długości
250 metrów, co przy cięciu co 24 cm, daje ponad 1000 ręczników z rolki!

–  automatyczne, bezdotykowe podawanie ręcznika
–  praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym
–  zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 lub zasilaczem sieciowym
–  zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie
–  możliwość podłączenia zasilacza bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem
–  zasilacz kupowany osobno
–  łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku
 AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki
–  diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika,
 migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co
 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane 
 baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu
–  łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz 
 konserwację urządzenia

symbol CSM372

symbol CSM573
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wys. = 26,5 cm
szer. = 25,5 cm
gł. = 12 cm

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

Pojemnik MAXI na ręczniki składane
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

Pojemnik MINI na ręczniki składane
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.41

4.42

–  do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS, 
 MERIDA BALI LUX, MERIDA BALI LUX BEZWONNE
 lub MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE
–  mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany

wys. = 26 cm
szer. = 10,4 cm
gł. = 10,2 cm

symbol DSM276

Dozownik mydła w pianie
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.38

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

Automatyczny podajnik ręczników papierowych w rolach
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.43

4.44

wys. = 33,8 cm
szer. = 30,7 cm
gł. = 20,2 cm

wys. = 37,5 cm
szer. = 29 cm
gł. = 20 cm

–  pojemność jednorazowego wkładu z mydłem 1000 ml
–  mydło dozowane automatycznie w postaci delikatnej piany
–  uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym

–  pojemność zbiornika na mydło 1000 ml
–  uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym

wys. = 28,5 cm
szer. = 15 cm
gł. = 9,5 cm

wys. = 28,5 cm
szer. = 15 cm
gł. = 9,5 cm

symbol DSM572

symbol DSM575

Automatyczny dozownik mydła w pianie
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

Automatyczny dozownik mydła w płynie
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.39

4.40

MERIDA STELLA Anti-FingerPrint Anti-FingerPrint Antibacterial

Urządzenia pokryte są specjalną powłoką zabezpieczającą przed pozostawianiem odcisków palców Anti-FingerPrint - AFP.

Powłoka zapewnia ochronę przed pozostawianiem odcisków palców na powierzchni urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej, 
a także redukuje rozwój bakterii i grzybów na zabezpieczonej powierzchni. Powłoka nie zmienia estetyki oraz odczuć dotykowych 
zabezpieczonej powierzchni. Zastosowanie nanotechnologii sprawia, że powłoka jest zupełnie niewidoczna przy zachowaniu 
bardzo wysokiej odporności na ścieranie. Urządzenia są zabezpieczone przed odciskami palców bez zmiany faktury stali 
nierdzewnej. Powłoka chroni także przed przywieraniem brudu do powierzchni urządzeń, ułatwiając zachowanie czystości, 
jednocześnie skracając i upraszczając czyszczenie oraz pielęgnację.

CHRONI PRZED POZOSTAWIANIEM ODCISKÓW PALCÓW | REDUKUJE ILOŚĆ BAKTERII I GRZYBÓW | UŁATWIA CZYSZCZENIE | CHRONI POWIERZCHNIĘ
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symbol KSB102

symbol DSB106

symbol DSB206

–  pojemność do 500 szt. ręczników

–  pojemność do 500 szt. ręczników

–  pojemność do 250 szt. ręczników

–  pojemność do 250 szt. ręczników

symbol ASB101

symbol ASB106

symbol ASB201

symbol ASB206

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA STELLA MINI

4.58

wys. = 25 cm / szer. = 23,3 cm / gł. = 11,5 cm

–  dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
–  okienko do kontroli ilości papieru
–  malowany proszkowo na biało

symbol KSB106
wys. = 63 cm / szer. = 33 cm / gł. = 25 cm

4.60

–  malowane proszkowo na biało
–  wyposażone w zdejmowaną pokrywę z otworem
–  możliwość zamocowania do ściany
–  dostosowane do jednorazowych worków o poj. 60 l
–  wyposażone w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

KOSZE NA ODPADY otwarte
MERIDA STELLA, BIAŁE

KOSZ NA ODPADY otwarty
MERIDA STELLA 47 l

KOSZ NA ODPADY otwarty
MERIDA STELLA 27 l

wys. = 59,8 cm / szer. = 33,2 cm / gł. = 15,7 cm

–  pojemność 47 litrów –  pojemność 27 litrów

–  pojemność zbiornika 800 ml –  pojemność zbiornika 400 ml

–  mydło uzupełniane z kanistra
–  malowane proszkowo na biało

–  malowane proszkowo na biało

–  malowane proszkowo na biało

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA STELLA MAXI

POJEMNIK na ręczniki składane
MERIDA STELLA MAXI

POJEMNIK na ręczniki składane
MERIDA STELLA SLIM MAXI

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA STELLA MINI

POJEMNIK na ręczniki składane
MERIDA STELLA MINI

POJEMNIK na ręczniki składane
MERIDA STELLA SLIM MINI

wys. = 26 cm / szer. = 10,6 cm / gł. = 11 cm wys. = 19 cm / szer. = 10 cm / gł. = 7,5 cm

symbol DSB102

DOZOWNIKI mydła w płynie 
MERIDA STELLA, BIAŁE

4.55

4.54

POJEMNIKI na ręczniki składane
MERIDA STELLA, BIAŁE

POJEMNIKI na ręczniki składane
MERIDA STELLA SLIM, BIAŁE

4.56

4.57

symbol BSB201

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

wys. = 34,4 cm / szer. = 22,9 cm / gł. = 9,7 cm

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

wys. = 20,1 cm / szer. = 22,9 cm / gł. = 9,7 cm

śr. = 26 cm / gł. =11.5 cm śr. = 32 cm / gł. =11.5 cm

Pojemnik MAXI
dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy roli 23 cm

Pojemnik MEGA
dostosowany do papieru

o maksymalnej średnicy roli 28 cm

–  wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo na biało
–  zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
–  zamykany na kluczyk

4.59 METALOWE POJEMNIKI na papier toaletowy

symbol BSB102
symbol BSB001

 18

–  do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS, 
 MERIDA BALI LUX, MERIDA BALI LUX BEZWONNE
 lub MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE
–  mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany
–  malowany proszkowo na biało

wys. = 26 cm / szer. = 10,4 cm / gł. = 10,2 cm

DOZOWNIK mydła w pianie 
MERIDA STELLA MAXI
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– pojemność 27 litrów
– wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem,

domykanym sprężyną
– możliwość zamocowania do ściany
– malowany proszkowo na biało
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

KOSZ Z UCHYLNĄ pokrywą
MERIDA STELLA 27 l

wys. = 59,8 cm / szer. = 33,2 cm / gł. = 15,7 cm

4.61

4.62

4.63

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

symbol KSB206

symbol KSB301

symbol SZ15B

– pojemność 4,5 litra
– malowany proszkowo na biało
– wyposażony w unoszoną pokrywę
– mocowany do ściany

wys. = 26 cm / szer. = 22,5 cm / gł. = 11 cm

KOSZ do damskich toalet
MERIDA STELLA 4.5 l

wys. = 59,5 cm
szer. = 34 cm
gł. = 16,6 cm

wys. = 22,2 cm
szer. = 20,8 cm
gł. = 11 cm

wys. = 15,2 cm
szer. = 25,6 cm
gł. = 11,8 cm

wys. = 26,3 cm
szer. = 25,6 cm
gł. = 11,8 cm

wys. = 25,6 cm
szer. = 10,7 cm
gł. = 10,5 cm

Urządzenia linii
MERIDA STELLA, BIAŁE

zabezpieczone 
trwałym, stalowym 
zamkiem bębenkowym; 
zamek zlicowany 
z powierzchnią 
urządzenia;
łączenia boków 
spawane i szlifowane;
niewidoczne zawiasy;
malowane proszkowo 
na biało.
Urządzenia dostępne 
na zamówienie.

SZCZOTKA do WC z uchwytem
wys. = 39 cm / szer. = 10 cm / gł. = 10 cm

– uchwyt przykręcany do ściany
– wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
– wymienna końcówka szczotki (SZ11)

Dozownik mydła w pianie
MERIDA STELLA R10 ADVANCED
– do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS,

MERIDA BALI LUX, MERIDA BALI LUX BEZWONNE
lub MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE

– mydło dozowane w postaci niebywale delikatnej piany

Pojemnik na ręczniki składane
MERIDA STELLA R10 ADVANCED MAXI
– pojemność do 500 szt. ręczników

Pojemnik na ręczniki składane
MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI
– pojemność do 250 szt. ręczników

Pojemnik na papier toaletowy
MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI
– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm

Kosz otwarty
MERIDA STELLA R10 ADVANCED 27 l
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l

symbol DSM204

symbol ASM103

symbol ASM203

symbol BSM203

symbol KSM104

Linia MERIDA STELLA R10 ADVANCED
Zastosowane zaokrąglone zakończenia boków podnoszą estetykę oraz nadają urządzeniom lekkości. Dolne krawędzie obudowy są 
zagięte do wewnątrz i zapłaszczone. Osiągnięto w ten sposób bardzo wysoki komfort użytkowania i obsługi urządzeń. Jednocześnie 
znacznie wzrosła ich sztywność, co czyni je bardzo odpornymi na akty wandalizmu. Zamek zlicowany z powierzchnią obudowy. 
Zawiasy obudowy są ukryte. Urządzenia są zamykane bębenkowym zamkiem, kluczykiem wspólnym dla wszystkich urządzeń linii 
MERIDA STELLA. Urządzenia wykonane są z blachy stalowej nierdzewnej, matowej o grubości 1 mm.
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