
ODDĚLENÝ ZÁSOBNÍK NA VODU ZLEPŠUJÍCÍ HYGIENU

Ochraňte sebe a ostatní před znečištěním vody s Breeze.

Jedná se o velký 76 litrový zásobník čisté vody se 
zašroubovaným uzávěrem udržujícím vodu čerstvou.
Uzávěr lze snadno otevřít pro provedení údržby.

S dvěmi umývadly a štíhlým designem Breeze se snadno 
přenáší mezi vetšinou přenosných zařízení a poskytuje 
dostatek místa pro mytí.

Moderní design umožňuje Breeze přirozeně zapadnout 
při speciálních akcích.

Tato vysoká umývací stanice s jejímí elegantními liniemi, 
je velmi přitažlivá pro organizátory ruzných akcí.

Breeze funguje skvěle také na stavbách, protože je 
odolný proti vandalismu.

Malý půdorys a 4 tvarovaná madla umožnují snadný 
přenos a uschování v zabezpečeném prostoru přes noc, 
pokud je to potřeba.

Styling, pevnost, bezpečnost a dodatečná ochrana dělají 
z Breeze ultimátní stanici na mytí rukou pro ty, jež se 
zabývají hygienickými zařízeními.

Pro všechny ostatní, je toto jeden z dalších důvodů proč 
zvolit Breeze.

Snadno zapadá do 
přenosných toalet 
snadný transport

Vysoce odolné plastické 
trysky

Standartní výpustní zátka 
špinavé vody

Nohou ovládaná pumpa

BreezeThe

Uzavřená nádrž 
s čistou vodou



BREEZE

• Volně stojící - nezávisle na toaletě

• Barva: šedá

• Masivní spodní deska zvyšující odolnost proti 
opotřebení a stabilitu se 4 otvory pro upevnění.

• západka / spona: Skrytá západka pro přístup k 
zásobníku. Podle přání zákazníka nainstalována spona 
(volitelné příslušenství).

• lze instalovat do všech toalet (tufway, libery) i pro 
transport.

• Dvě stanice (umývadla). Umývadlo má úhlopříčku 56 
cm, což je dostačující pro mytí od prstů až po lokty.

• Kapacita(čístá voda): 76 litrů. Nádrž je uzavřená 
víčkem o průměru 9 cm nádrže a má design, který 
zabraňuje poškození čerpací trubice. Nádrž je 
zabezpečena zabezpečena kovovou tyčkou. Po 
odstranění tyčky lze nádrž vyjmout a vyčistit.

• Kapacita (špinavá voda): 76 litrů. Špinavá voda je 
uložena okolo nádrže s čistou vodou a čerpadla.

• Ovládání pomocí nožní pumpy

• Volitelný jednoúčelová nebo víceúčelovy podavač 
ručníku a dávkovač mýdla.

• Vysoce odolné přímo zabudované trysky.

• Uzavřený zásobník na čistou vodu, do kterého je 
možné snadno přidávat chlór pro usmrcení bakterií.

• Standartní 5 cm vypouštěcí zátka špinavé vody 

• Grafika: Vytlačené upozornění “Do not Drink/No 
Beber”

• Nálepky: “Do Not Drink” (nepijte) a instrukce pro 
používání pumpy.
Popis servisní údržby zevnitř pro obsluhu.

• Volitelná konzola, která umožňuje umístění koše na 
odpadky.

SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A PŘENOS

Pohodlná nožní pumpa zajištuje stálý 
proud vody pro umytí rukou od prstů 
k loktům.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Váha
Šířka
Hloubka
Výška
Počet
použití

25 kg
558 mm
508 mm
1530 mm

320


