
AUTOMATICKÉ DÁVKOVAČE

AUTOMATICKÉ DÁVKOVAČE 
MÝDLA/DEZINFEKCE DONNER®

bezpečný PROVOZ NA BATERIEKOMFORTNÍ POUŽITÍ 

Automatické dávkovače Donner jsou dostupné v provedení na tekutinu, gel i pěnové mýdlo. Automatický 
dávkovač dezinfekce zajistí maximální možnou hygienu a pocit bezpečí vašim návštěvníkům a zaměstnancům. 

Provoz je naprosto bezkontaktní, stačí vložit ruce do prostoru pod dávkovač. Díky tomu je zcela zamezeno 
křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Automatické dávkovače jsou vhodné do velmi frekventovaných provozů 
a míst s vysokými nároky na hygienu.
Dávkovače Donner jsou vhodné i pro výdej tekutého, gelového či pěnového mýdla. Náplň do dávkovačů se 
jednoduše dolévá, nejste tak vázáni jen na jednoho dodavatele náhradních náplní.

Napájení je řešeno pomocí klasických AA tužkových baterií, není nutné natahovat napájecí kabely, 
a je zcela eliminováno riziko úrazu el. proudem. Při běžném provozu vydrží napájecí baterie minimálně rok. 

KOMFORTNÍ A EKONOMICKÝ ZPŮSOB umývání rukou

2 roky
záruka

ÚSPORA FINANCÍ

VÝHODY automatických DÁVKOVAČŮ donner®

BEZDOTYKOVÝ HYGIENICKÝ PROVOZ

2 roky
záruka 2 roky

záruka 2 roky
záruka

2 roky
záruka 2 roky

záruka

2 roky
záruka

bílý kov   nerez*

abs bíločerný černý kov
černý kov/bílý kov

abs bíločerný

Vhodný I pro 
gelovou / tekutou 

dezinfekci

Vhodný I pro 
gelovou / tekutou 

dezinfekci

Vhodný I pro 
gelovou / tekutou 

dezinfekci

Vhodný POUZE 
pro tekutou 

dezinfekci

2 roky
záruka 2 roky

záruka

černý kov/bílý kov

Vhodný POUZE 
pro DÁVKOVAČ

DONNER MIST

NASTAVITELNÁ 
VÝŠKA

bílý kov   nerez*  bílý    stříbrný*

abs abs

 bílý    stříbrný*

abs abs

Donner®  roUnD Gel
1 290 kč / 1 390 kč*
1066,10 kč  /  1148,80 kč* bez DPH

Donner®  roUnD FoaM Donner®  DroP FoaMDonner®  DroP Gel

Donner®  MIst Gel
589 kč
486,60 kč bez DPH

Donner®  MIst sPraY Donner®  traY
1 299 kč
1 074 kč bez DPH

Donner®  MoUnt
890 kč
735,54 kč bez DPH

Donner®  stanD
1 499 kč
1 239 kč bez DPH

1 290 kč / 1 390 kč*
1066,10 kč  / 1148,80 kč*  bez DPH

1 190 kč / 1 290 kč*
983,50 kč  / 1066,10 kč*  bez DPH

1 190 kč / 1 290 kč*
983,50 kč  / 1066,10 kč*  bez DPH

589 kč
486,60 kč bez DPH

Tel.: +420 774 707 286 E-mail: info@weltservis.cz  
WELT SERVIS spol. s r.o., Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava – Třebovice www.weltservis.cz


