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Dezynfekcja dłoni przy użyciu 
bezdotykowych dozowników stała się 
dość istotną częścią naszej codzienności 
dlatego też tak ważne jest zaopatrzenie 
się w wysokiej jakości i bezawaryjne 
urządzenia. Dozownik Model SHARP to 
nowoczesne urządzenie dezynfekujące, 
ktktóre działa bezdotykowo i rozpyla płyn 
dezynfekujący w formie mgiełki po 
podłożeniu dłoni pod urządzenie. 

Dozownik posiada uniwersalny zbiornik 
na płyn dezynfekujący o pojemności 
800 ml, dzięki czemu nie trzeba go 
często uzupełniać, a jeśli zajdzie taka 
potrzeba można to uczynić używając 
dowolnego płynu do dezynfekcji. Nasz 
dozownik nie wymaga stosowania 
specjalspecjalnych wkładów, co sprawia, że jest 
to urządzenie uniwersalne. Dodatkowo, 
do dozownika dołączamy w gratisie 
zasilacz przy pomocy którego dozownik 
można podłączyć do dowolnego 
kontaktu, dzięki czemu będzie mógł 
działać nieprzerwanie bez konieczności 
wwymiany baterii. Jeśli jednak nie masz 
możliwości podłączenia dozownika do 
prądu to zawsze możesz skorzystać z 
zasilania bateryjnego, gdyż dozownik 
może być też zasilany przy pomocy 
baterii paluszkowych typu AAA.

Niezawodne Urządzenie do Dezynfekcji



Korzystając z naszego bogatego 
doświadczenia zdobytego przy 
sprzedaży wielu modeli dozowników, 
słuchając opinii naszych klientów 
przygotowaliśmy dozownik, który jest 
idealny do eksploatacji na naszym 
rodzimym rynku.

NiNiewątpliwie jednymi z najważniejszych 
atutów naszego produktu jest 
profesjonalna instrukcja obsługi w 
języku polskim, co zapobiega 
niewłaściwem użytkowaniu, które 
niejednokrotnie było spowodowane po 
prostu tym, że instrukcji albo nie było 
albo albo była w innym języku.

Podchodząc profesjonalnie do tematu 
przygotowaliśmy także w stosowne 
opakowanie na rynek krajowy, które 
także jest oczywiście w języku polskim i 
idealnie nadaje się do ekspozycji na 
sklepowej półce

Polskie opakowanie i instrukcja obsługi



Mając na uwage wymagania klienta 
Polskiego rynku, kierując się 
doświadczeniem i sugestiami nasz 
dozownik posiada parametry, które są 
pożądane przez klientów.

JestJest przeznaczony do użytku z płynami 
dezynfekcyjnymi i rozpyla mgiełkę, a 
dzięki zbliżeniowemu czujnikowi na 
podczerwień działa bezdotykowo.

DDawkę dozowanego płynu 
dezynfekcyjnego można regulować przy 
pomocy przycisków znajdujących się 
wewnątrz oubodwy - w tym celu należy 
otworzyć obudowę i wybrać żądaną 
dawkę.

PPonadto może być zasilany baterami 
lub zasilaczem, gdzie zasilacz jest 
standardowo dołączony do każdego 
zestawu.

MontażMontaż może być na ścianie lub na 
stojaku dezynfekcyjnymi w zależności 
od potrzeb. Zalecamy montaż na 
ścianie, przy użyciu dołączonego 
zestawu montażowego. Montaż na 
stojaku mógłby się odbyć przy pomocy 
taśmy montażowej dwustronnej, której 
nie dostanie dostarczamy.

Pożądane parametry techniczne



- Dozownik bezdotykowy Model SHARP 
2021 do montażu na ścianie;
- Rozmiar: 120 x 109 x 262 mm;
- Waga: 800 g;
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS + PP;
- Pojemność: 800 ml;
-- Metoda dozowania: bezdotykowa 
indukcja na podczerwień;
- Forma dozowania: mgiełka;
- Zasilanie: baterie od 4 x AAA do 8 x AAA 
lub zasilacz;
- Wodoodporność: IPX5;
- Pakowanie: kolorowe pudełko;
-- Do stosowania z płynami 
dezynfekcyjnymi;
- Certyfikaty: CE, FCC;
- Gwarancja: 12 miesięcy;

Zawartość zestawu: 
- Dozownik bezdotykowy Model SHARP 
2021;
- - Zestaw montażowy;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Zasilacz;

Dane techniczne



Realne zdjęcia produktu



Realne zdjęcia produktu



Dlaczego warto kupić?
Nasz dozownik został specjalnie przygotowany do sprzedaży na rynku 
Polskim - jest zapakowany w solidne pudełko, w zestawie posiada instrukcję 
obsługi w języku polskim, do zestawu jest dołączony zasilacz, a samo 
urządzenie rozpyla popularną mgiełkę. Ponadto jesteśmy oficjalnym 
dystrybutorem dozownika w naszym kraju, dzięki czemu mają Państwo 
pewność zakupu solidnego produktu, który zostanie do Państwa dostarczony 
najszybciej jak to możliwe.

Zamówienia i informacje
W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącej produktu, a także 
ustalenia warunków cenowych i złożenia zamówienia prosimy o kontakt 
korzystając z poniższych danych.

E-mail:

- r.paradowski@retio.pl
- mikolaj@retio.pl
- d.zygowski@retio.pl
- biuro@retio.pl

Telefon:

++48 731 89 15 55
+48 535 46 83 87


