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Dávkovač dezinfekcie na ruky je nevyhnutný pomocník v boji proti víru-
som a  baktériám všade tam, kde nie je k dispozícii tečúca voda a mydlo na 
dezinfekciu rúk. Dezinfekčný prostriedok je aplikovaný rozprášením, čím sa 
zabezpečí rovnomerné a dostatočné pokrytie povrchu rúk pre ich účinnú 
dezinfekciu.

Hlavné funkcie bezdotykového dávkovača dezinfekcie:
•  Automatické, bezdotykové dávkovanie dezinfekčného prostriedku po 

detekcii rúk v priestore pod dávkovačom
• IR senzor, detekčná vzdialenosť 20 – 120 mm
•   LED signalizácia prevádzkového stavu dávkovača a stavu batérií
•  Nastaviteľný objem dávky dezinfekčného roztoku 0.5 ml alebo 1.0 ml
• Doplniteľná nádržka s objemom 600 ml
•  Prevádzka na alkalické batérie (4 ks AA typ), cca 15 000 pracovných cyklov
• Možnosť zapojenia na sieťový adaptér 230 V / 6 V DC
• Životnosť dávkovacej pumpy 100 000 cyklov
• Kryt dávkovača s uzamykaním
• Odnímateľná vanička pod dávkovač dezinfekcie

Dávkovače na stojanoch sú dodávané kompletne zložené a pripravené na 
okamžité použitie.

Druhy dávkovačov
K dispozícii sú modely stojanové na podlahu, stolové, nástenné a pre mon-
táž na tyče v prostriedkoch hromadnej dopravy. Sú vhodné do všetkých ty-
pov prevádzok od predajní, kancelárií, vstupných vestibulov budov, nemoc-
níc, ordinácií lekárov, škôl, reštaurácií a jedální až po prostriedky verejnej 
dopravy. 
Dávkovače dezinfekcie účinne chránia vašich zamestnancov, návštevníkov, 
zákazníkov a cestujúcich pred prenosom patogénov „dotykom“.

2 základné typy tekutých dezinfekčných prostriedkov:
•  na báze alkoholu s prídavkami peroxidu vodíka a glycerínu
•  na vodnej báze s prídavkom aktívnej látky (napríklad oxychlorine)

Stojanové dávkovače s monitorom
Pridaním multimediálneho monitora na stojan dávkovača dezinfekcie je 
umožnené informovať používateľa dávkovača o spôsobe jeho použitia a tiež 
poskytnutie ďalších informácií alebo reklamy. 
Vyššia úroveň funkcionality použitého monitora poskytuje ďalšie možnos-
ti, ako napríklad spustenie informačného bloku, keď k dávkovaču pristúpi 
nejaká osoba.

Možnosť brandovania dávkovačov formou samolepiek.

Rozmery dávkovača: 132 x 85 x 240 mm
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DD-MOL-004-S DD-MOL-007 DD-MOL-008 DD-MOL-009 DD-MOL-011 / 
DD-MOL-011-S DD-MOL-010 DD-MOL-005 /

DD-MOL-006

Stojan na  
podlahu -  

znížený pre deti

Stojan s 10" 
multimediál-

nym prehráva-
čom

Stojan s 12" 
multimediál-
nym prehrá-

vačom

Stojan s 10" 
Wi-Fi    

tabletom

Drevený 
stojan na 

po dlahu - zní-
žený pre deti

Montáž  
na stenu

Montáž na 
tyč priemeru 
30 / 35 mm

1220 1650 1700 1645 1 410 / 1260 455 240

860 ±50 1060 ±50 1060 ±50 1060 ±50  1060 / 910 
±50

podľa  
inštalácie

podľa  
inštalácie

265x265 305x305 305x305 305x305 305x305 – –

9,45 14,50 15,00 15,00 15,5 / 14,0 2,40 1,34

– 10“       
1024x600 px

12“      
1280x800 px

10“      
1024x600 px – – –

315,83 449,17 482,50 665,83 299,17 157,50 140,83

379,00 539,00 579,00 799,00 359,00 189,00 169,00

Typ DD-MOL-002 DD-MOL-001 DD-MOL-001-S DD-MOL-004 DD-MOL-004-2

Popis Stojan na 
pult

Stojan na 
podlahu

Stojan na  
podlahu -  

znížený pre deti

Stojan na  
podlahu

Zdvojený  
dávkovač - stojan 

na podlahu

Celková výška [mm] 505 1420 1220 1420 1420

Oblasť dezinfekcie rúk  
[mm od podlahy] 110 ±50 1060 ±50 860 ±50 1060 ±50 1060 ±50

Rozmer základne 
[mm] 200x180 255x265 255x265 265x265 305x305

Celková hmotnosť 
[kg] 2,40 11,00 10,30 10,00 14,50

Uhlopriečka 
/ rozlíšenie monitora – – – – –

Cena € bez DPH 140,83 299,17 299,17 315,83 415,83

Cena € s DPH 169,00 359,00 359,00 379,00 499,00



DD-MOL-011-S

Drevený stojan dávkovača

Nerez v kombinácii s drevom pôsobí veľmi decentne. Takýto stojan sa 
stane elegantným doplnkom každého interiéru. Elegantná a pritom 
robustná konštrukcia  zabezpečuje dobrú stabilitu. Odnímateľná a ľahko 
umývateľná vanička je dostatočne veľká, aby zabránila znečisteniu 
okolia dávkovača dezinfekčným roztokom. V ponuke sú dva farebné 
odtiene dreva: Dub svetlý a dub tmavý. Vo farbe dub svetlý sa vyrába aj 
znížená verzia stojanu vhodná pre deti.
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DD-MOL-602 DD-MOL-603

Teplomery
Teplomer je dôležitý a pritom jednoduchý nástroj na odhalenie infekcie vírusovým ochorením – zvýšená telesná teplota a horúčka sú 
jedným z prvých príznakov ochorenia. 
Bezkontaktné infračervené teplomery sú určené pre zdravotnícke zariadenia, školy, kancelárie, obchody, dopravné prostriedky a všade 
tam, kde je potrebné individuálne meranie telesnej teploty vstupujúcich osôb. Bezkontaktné meranie telesnej teploty znižuje riziko 
šírenia infekcie dotykom. 

Individuálna úprava dávkovačov spočíva v nalepení nálepky 
špeciálneho tvaru na čelnú stranu dáv kovača. Samolepka môže 

obsahovať návod na použitie dávkovača a logo spoločnosti, prípadne 
môže byť celá samolepka podľa grafického návrhu zákazníka.

DD-MOL-305

Špeciálnou formou brandingu je umiestnenie loga 
spoločnosti na kovovom stojane dávkovača formou 
presného vyrezania laserom počas výroby stojana.

DD-MOL-305

DD-MOL-601

Model DD-MOL-601 DD-MOL-602 DD-MOL-603

Cena € bez DPH 49,92 216,58 158,25

Cena € s DPH 59,90 259,90 189,90

Branding dávkovačov



DD-MOL-403DD-MOL-408

DD-MOL-101

Generátor ozónu (O3) je vysoko účinný nástroj na dezinfekciu uzavretých priestorov, ktorý nepotrebuje žiadne dezinfekčné 
prostriedky, nakoľko sám vytvára ozón na mieste jeho potreby. Ozón je najúčinnejšie oxidačné činidlo a  má dezinfekčné 
účinky voči najrôznejším druhom patogénov. Zároveň vďaka rozpadu molekuly ozónu na bežný kyslík nezostávajú po 
aplikácii ozónu žiadne vedľajšie toxické produkty dezinfekcie. 

Na stránke www.molpir-dezinfekcia.sk nájdete ďalšie modely generátorov v rôznych výkonových a cenových kategóriách.

Zahmlievače sú prístroje, ktoré veľmi efektívne rozprašujú 
de zinfekčný prostriedok do priestoru v podobe studenej 
hmly (aerosol s veľmi malými kvapôčkami dezinfekč né ho 
prostriedku). Veľkosť rozptyľovaných kvapôčok je na sta -
viteľná a možno ich používať v interiéroch aj v  exteriéroch.

ozón

Množstvo generovaného ozónu 15 g/hod.

Príkon 200 W

Vhodné pre priestor do 150 m³

Cena € bez DPH 606,00 

Cena € s DPH 727,20 

Množstvo generovaného ozónu 10 g/hod.

Príkon 110 W

Vhodné pre priestor do 150 m³

Cena € bez DPH 280,00 

Cena € s DPH 336,00 

nastavitelna velkost kvapiek výkon 1000W

Zahmlievače

Generátory ozónu

Výkon 1 000 W

Napätie/Frekvencia 230 V / 50 Hz

Objem nádržky 5 l

Spotreba roztoku 470 ml / min.

Veľkosť kvapôčok 10 – 150 µm

Cena € bez DPH 489,00 

Cena € s DPH 586,80



Na stránke www.molpir-dezinfekcia.sk nájdete ďalšie modely generátorov v rôznych výkonových a cenových kategóriách.

DD-OP-006

UV sterilizátory

Ochranné pomôcky

UV sterilizátor slúži na 
účinnú a rýchlu dezin-
fekciu, resp. sterilizáciu 
pôsobením ultrafialové-
ho žiarenia. UV žiarenie 
pri dostatočnej intenzite 
a čase pôsobenia ničí 
mikroorganizmy (vírusy, 
baktérie, huby, plesne...) 
s účinnosťou až 99,9%. 

Ochranný štít na tvár pre opakované použitie.  
Štít chráni tvár, oči a dýchacie orgány pred aero-
solmi, rozstrekom kvapalín a mechanickými 
ča  sticami s nízkou energiou. Jednoducho na-
staviteľný nosný popruh pre rôznu veľkosť hlavy.

Respirátor KN95 bez výdychového ventilu chráni proti vdychovaniu 
a vydychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc z okolia. 
Upevňuje sa na tvár pomocou postranných gumičiek, vďaka čomu dobre 
priľne k tvári. Balenie obsahuje 10 ks.

Cena € bez DPH 7,42

Cena € s DPH 8,90

DD-MOL-503 DD-MOL-501DD-MOL-502

Model DD-MOL-503 DD-MOL-502 DD-MOL-501

Výkon 16 W 16 W 5 W

Vlnová dĺžka UV svetla 185 & 254 nm 185 & 254 nm 254 nm

Vnútorné rozmery mm 310 x 200 x 80 300 x 200 x 160 180 x 100 x 22 

Cena € bez DPH 58,25 83,25 40,83

Cena € s DPH 69,90 99,90 49,00

DD-OP-007
Cena € bez DPH 20,75

Cena € s DPH 24,90

ochranné pomocky

KN95

UV

balenie

10ks




