
       

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

– 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

– możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej
średnicy 14,4 cm i maksymalnej wysokości 23 cm

– papier wyciągany ze środka roli

wys. = 35.5 cm / szer. = 23 cm / gł. = 23 cm

wys. = 33 cm / szer. = 17,5 cm / gł. = 17.5 cm

Bardzo ekskluzywny wygląd oraz unikatowy, opatentowany system prostego cięcia - 
straight cut sprawiają, że jest to wyjątkowe urządzenie. W podajniku zastosowano innowa-
cyjny mechanizm tnący, wykorzystujący cztery przeciwstawne noże, dzięki czemu odcięty 
ręcznik ma cztery równe krawędzie. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie ma niewielk-
ie rozmiary i jednocześnie mieści dużą rolkę ręcznika o długości 250 metrów, co przy cięciu 
co 25 cm, daje 1000 ręczników z rolki! Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. Boki 
urządzenia wykonane z szarego, transparentnego tworzywa, zapewniają łatwość kontroli 
zużycia ręcznika.

Bardzo ekskluzywny wygląd w połączeniu z automatycznym wysuwem ręcznika sprawiają, 
że jest to urządzenie wyjątkowe. Podajnik uruchamiany jest czujnikiem zbliżeniowym. 
System zarządzania energią wydłuża pracę zasilających baterii (4 x R20). Dwukolorowy 
wskaźnik LED informuje o stanie urządzenia i baterii. Automatyczny mechanizm z 
możliwością ustawienia długości wysuwanego ręcznika na 20, 30 lub 40 cm pozwala na 
dostosowanie jego wielkości do własnych potrzeb - ekonomicznie lub komfortowo. Dzięki 
kompaktowej budowie urządzenie ma niewielkie rozmiary i jednocześnie mieści dużą rolkę 
ręcznika o długości 250 metrów, co w zależności od ustawienia daje 1250, 830 lub 625 
ręczników z rolki! Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. Boki urządzenia wyko-
nane z szarego, transparentnego tworzywa, zapewniają łatwość kontroli zużycia ręcznika.

wys. = 33,5 cm / szer. = 32 cm / gł. = 23 cm

wys. = 29 cm / szer. = 30 cm / gł. = 21.5 cm

– pojemność 40 litrów
– mocowany do ściany
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

wys. = 64 cm / szer. = 34 cm / gł. = 24 cm

– uruchamiana automatycznie
czujnikiem zbliżeniowym

wys. = 25.8 cm / szer. = 14.5 cm / gł. = 13.8 cm

POJEMNIK na ręczniki papierowe
w rolach MERIDA TOP MAXI

POJEMNIK na ręczniki papierowe
w rolach MERIDA TOP MINI

symbol CTN101

symbol CTN201

symbol CJB503

symbol CJB301

symbol KTN101

symbol ETB101

symbol CTS101

symbol CTS201

symbol KTS101

MERIDA LUX CUT mechaniczny podajnik
ręczników papierowych w rolach MAXI

MERIDA LUX SENSOR CUT automatyczny,
bezdotykowy podajnik ręczników

papierowych w rolach MAXI

Kosz otwarty wiszący
MERIDA TOP

ELEKTRYCZNA SUSZARKA do rąk 
MERIDA TOP

w opakowaniu 
załączone dwa 
ozdobne okienka

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

* w odległości 10 cm od wylotu, przy temperaturze otoczenia 21 °C

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 niezawodny i skuteczny, pracujący bardzo płynnie i delikatnie. Nóż 
tnący wykonany jest z super twardego, odpornego na tępienie i odkształcenia 
tworzywa sztucznego. Poddany przez nas testom, nie stracił nic ze swoich 
właściwości, nawet po 2 milionach cięć. Całe urządzenie wykonane jest z 
wysokiej jakości tworzywa ABS. Niebieskie lub szare okienko do bieżącej kontroli 
zużycia ręcznika w pojemniku.

wys. = 34 cm / szer. = 31 cm / gł. = 20 cm

MERIDA TOP mechaniczny podajnik
ręczników papierowych w rolach AUTOMATIC MAXI

1.11

 6

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 °C
efektywny czas suszenia 39 s

symbol CTS302symbol CTN302
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– wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek

wys. = 14 cm / szer. = 10 cm / gł. = 3 cm
symbol GTB002

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm
– zamykany na kluczyk

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 28 cm
– zamykany na kluczyk

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm
– zamykany na kluczyk

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

wys. = 37,5 cm / szer. = 34 cm / gł. = 14,5 cm

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

symbol BTN201 BTS201

BPB201

symbol BTN202 symbol BTS202

symbol BTN101

symbol BTN001

symbol BTS101

symbol BTS001

– pojemność do 400 szt. listków papieru
– zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku

wys. = 27,5 cm / szer. = 14,7 cm / gł. = 12 cm

symbol BTN401 BTS401

BPB401

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP MAXI

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP MEGA

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP MINI

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP DUO

w opakowaniu 
załączone dwa 
ozdobne okienka

1.19

1.18

1.20

1.21

1.22

1.23

POJEMNIK na papier toaletowy
w listkach MERIDA TOP

POJEMNIK na torebki higieniczne
MERIDA TOP

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 19 cm
– wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania

resztki rolki papieru o maksymalnej średnicy 10 cm

wys. = 23 cm / szer. = 34 cm / gł. = 12,5 cm

symbol TAA901

Torebki higieniczne
wymienne opakowanie zawiera 30 szt. torebek

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 niezawodny i skuteczny, pracujący bardzo płynnie i delikatnie. Nóż 
tnący wykonany jest z super twardego, odpornego na tępienie i odkształcenia 
tworzywa sztucznego. Poddany przez nas testom, nie stracił nic ze swoich 
właściwości, nawet po 2 milionach cięć. Całe urządzenie wykonane jest z 
tworzywa ABS matowego lub o wysokim połysku. Tył i boki urządzeń białych 
wykonane z transparentnego tworzywa, pozwalają na bieżącą kontrolę zużycia 
ręcznika. Urządzenia czarne mają transparentny front.

wys. = 34 cm / szer. = 31 cm / gł. = 20.5 cm

MERIDA SOLID CUT mechaniczny podajnik
ręczników papierowych w rolach MAXI

1.24
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Podajniki MERIDA SOLID CUT

CJB304

CJC303

CJB302

CJC302
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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

Dystrybutorem produktów MERIDA jest firma HAERSON Bartosz Wiśniewski, Morska 232, 81-006 Gdynia, www.eurohigiena.pl



       

wersja matowa

– pojemność zbiornika 1000 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– dostępny w dwóch wersjach: matowej lub błyszczącej
– przeznaczony do montażu w blacie przy umywalce
– maksymalna grubość blatu pozwalająca

zamontować dozownik 55 mm
– wymagana średnica otworu w blacie 20 ÷ 23 mm

wys. całkowita = 41 cm / śr. zbiornika = 8 cm
dł. obrotowej wylewki = 12.5 cm / wys. nad blatem = 7 cm

stożek:
DWM101 DOZOWNIK mydła w płynie blatowy - stożek

– pojemność do 250 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej

– pojemność do 500 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

symbol ASM101

symbol ASM201

wersja polerowana

wersja polerowana

wersja matowa

wersja matowa wersja matowa

wersja matowa

– możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce
o maksymalnej średnicy 22 cm i maksymalnej wysokości 25 cm

– papier wyciągany ze środka roli
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej - na zamówienie

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 
niezawodny i skuteczny, pracujący bardzo płynnie i delikatnie. Nóż tnący wyko-
nany jest z super twardego, odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa 
sztucznego. Poddany przez nas testom, nie stracił nic ze swoich właściwości, 
nawet po 2 milionach cięć. Całe urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości 
tworzywa, zamknięte w obudowie z matowej lub polerowanej stali nierdzewnej.

symbol CSM101

symbol CSM302

wersja polerowana

wersja polerowana

wersja matowa

wersja matowa

symbol CSP101

symbol CSP302

– pojemność do 500 szt. ręczników – pojemność do 250 szt. ręcznikówsymbol ASM106 symbol ASM206

POJEMNIK na ręczniki składane
MERIDA STELLA SLIM MAXI

POJEMNIK na ręczniki składane
MERIDA STELLA SLIM MINI

POJEMNIKI na ręczniki składane
MERIDA STELLA SLIM

4.14

wys. = 34,4 cm / szer. = 22,9 cm / gł. = 9,7 cm wys. = 20,1 cm / szer. = 22,9 cm / gł. = 9,7 cm

 12

wersja polerowana

stożek:
DWP101

walec: 
DWP103walec:

DWM103

DOZOWNIK mydła w płynie blatowy - walec

symbol ASP101

symbol ASP201

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

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

POJEMNIK na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA MAXI

POJEMNIK na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA MINI

MECHANICZNY PODAJNIK
ręczników papierowych w rolach

MERIDA STELLA MAXI

4.16

POJEMNIK na ręczniki w rolach 
MERIDA STELLA MAXI

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

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

4.11

4.12

4.13

4.15
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symbol KSM172

symbol GSM071

symbol GSM072

– pojemność 27 litrów
– wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem,

domykanym sprężyną
– możliwość zamocowania do ściany
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

Kosz z uchylną pokrywą 27 l
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.47

symbol KSM271

wys. = 63 cm
szer. = 33 cm
gł. = 25 cm

4.48

– pojemność 47 litrów
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– wyposażony w zdejmowaną pokrywę z otworem
– możliwość zamocowania do ściany
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

Kosz z otwartą pokrywą 47 l
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.46

– pojemność 27 litrów
– wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
– możliwość zamocowania do ściany
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

Kosz z otwartą pokrywą 27 l
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

symbol KSM171

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

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

– pojemność 4,5 litra
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– wyposażony w unoszoną pokrywę
– mocowany do ściany

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

symbol KSM371

Kosz do damskich toalet 4.5 l
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.49

– wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

Pojemnik na torebki higieniczne
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

– wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek
higienicznych

Pojemnik na podkładki na deskę sedesową 
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

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

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

4.50

4.51

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

– zaopatrzony w haczyk do zawieszenia rękawic
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

Pojemnik  na rękawice foliowe
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

symbol GSM074

4.52

Pojemnik MINI na papier toaletowy
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

4.45

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

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
– okienko do kontroli ilości papieru

wys. = 22,7 cm
szer. = 11,4 cm
gł. = 7,9 cm

– obudowa dostosowana do odświeżaczy GJB701 i GJB702
– dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej

Obudowa do elektronicznych odświeżaczy powietrza
MERIDA STELLA Anti-FingerPrint

symbol GSM018

4.53

symbol BSM271
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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
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–  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

EUROHIGIENA.pl infolinia 505 505 151 sklep@eurohigiena.pl

Dystrybutorem produktów MERIDA jest firma HAERSON Bartosz Wiśniewski, Morska 232, 81-006 Gdynia, www.eurohigiena.pl




