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ZM Care Liquid 75+
Voľne stojaci dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Dezinfekčný roztok

Prenosná dezinfekčná stanica na ruky
PRI PRENÁJME DODÁVKA

ROZTOKU MESAČNE

1 LITRA DEZINFEKČNÉHO














Infračervený senzor
Uzamykateľný systém technológie
Ľahko umývateľný povrch z nehrdzavejúcej ocele
Indikátor stavu napájania
20,000 cyklov na napájanie s batériou
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Nastavenie objemu roztoku v jednej dávke
od 0,5ml – 1ml
Objem dávkovača až 850 ml
Napájanie adaptérom (6V1A) alebo batériami
(4ks AA/LR6)
Výškovo nastaviteľný 900 mm – 1370 mm
Rozmery: 250 mm x 250 mm x 1370 mm
Hmotnosť 4,00 kg

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- kovový stojan
- alkalické batérie 4ks AA/LR6
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 149,00 €
OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dezinfekčného stojana
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného zariadenia priamo u zákazníka

Cena prenájmu: 12,90 € / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

ZM Care Spray 10+
Voľne stojaci dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Spray / Dezinfekčný roztok
Prenosná dezinfekčná stanica na ruky
















Infračervený senzor, inteligentné rozprašovanie
UV svetlo pre zvýšenú ochranu
Uzamykateľný systém technológie
Vyberateľná odpadová miska
Tabuľka s návodom na dezinfekciu rúk
Indikátor stavu napájania
15 000 cyklov na napájanie s batériou
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Objem roztoku v jednej dávke 1,2 ml
Obsah dávkovača až 1000 ml
Napájanie adaptérom (6V1A) alebo batériami
(4ks LR14) súčasť balenia
Kovový stojan
Nastaviteľné nožičky pre lepšiu stabilitu
Rozmery: 370 mm x 300 mm x 1400 mm
Hmotnosť 7,9kg

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- kovový stojan
- odkvapová miska
- kovová tabuľka s návodom
- alkalické batérie 4ks LR14
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 159,00 €
OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME
NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dezinfekčného stojana
- možnosť výberu napájania podľa podmienok
zákazníka
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného zariadenia priamo
u zákazníka

Cena prenájmu: 13,30 € / mesiac
Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

ÉHO
DEZINFEKČN
ESAČNE
ROZTOKU M

ZM Care Spray 12+
Voľne stojaci dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Spray / Dezinfekčný roztok

Prenosná dezinfekčná stanica na ruky















Infračervený senzor, inteligentné rozprašovanie
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
UV svetlo pre zvýšenú ochranu
Moderný dizajn
Uzamykateľný systém technológie
IIndikátor stavu napájania
20,000 cyklov na napájanie s batériou
Rozprašuje liehový dezinfekčný prípravok
bez odpadu
Objem roztoku v jednej dávke 1 ml
Extra veľký objem zásobníka až 1000 ml
Napájanie adaptérom (6V1A) alebo batériami
(4ks LR14) súčasť balenia
Výškovo nastaviteľný
Rozmery: 200 mm x 300 mm x 1640 mm
Hmotnosť 7,7kg

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

ÉHO
DEZINFEKČN
ESAČNE
ROZTOKU M

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- kovový stojan
- alkalické batérie 4ks LR14
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 165,00 €

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME
NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dezinfekčného stojana
- možnosť výberu napájania podľa podmienok
zákazníka
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného zariadenia priamo
u zákazníka

Cena prenájmu: 13,50 € / mesiac
Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

ZM Care Spray 10.1" Digital Stand
Voľne stojaci dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Spray / Dezinfekčný roztok
Prenosná dezinfekčná stanica na ruky s obrazovkou
















Infračervený senzor, inteligentné rozprašovanie
Uzamykateľný systém technológie
Pevné kovové prevedenie, bez plastových častí
10,1“ Full HD displej (voliteľne dotykový)
Štandardne jednoduchý prehrávač médií
(Voliteľne Android 8.1)
Podporované formáty: MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,
H.264, MP3/WMA/AAC, jpeg atd
Štandardne USB port, Slot na SD kartu
Reproduktory 2x2W
Možnosti vytvorenia vlastnej konﬁgurácie Wiﬁ,
RAM, CPU, 3G/4G, Bluetooth
Voliteľne CMS cloud software
(PC-->Cloud Server-->dávkovač)
Objem roztoku v jednej dávke 1ml
Obsah dávkovača až 1000 ml
Napájanie adaptérom 220V
Výškovo nastaviteľný 1474 mm – 1674 mm
Rozmery: 352 mmx393 mmx1674 mm

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- kovový stojan
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 380,00

€

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dezinfekčného stojana
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu

Cena prenájmu:

22,30 € / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

ÉHO
DEZINFEKČN
ESAČNE
ROZTOKU M

ZM Care Spray Standard
Nástenný dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Spray / Dezinfekčný roztok

Dezinfekčný dávkovač na stenu

Infračervený senzor, inteligentné rozprašovanie
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Uzamykateľný systém technológie
UV svetlo pre zvýšenú ochranu
Indikátor stavu napájania
20 000 cyklov na napájanie s batériou
Odpadová miska
Objem roztoku v jednej dávke 1 ml
Extra veľký objem zásobníka až 1200 ml
Napájanie adaptérom (6V1A) alebo batériami
(4ks LR14) súčasť balenia
 Rozmery: 150 mm x 110 mm x 450 mm
 Hmotnosť 1,08 kg











OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- odpadová miska
- alkalické batérie 4ksLR14
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 109,00

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJMENA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- možnosť výberu napájania podľa podmienok zákazníka
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného zariadenia priamo u zákazníka

Cena prenájmu:

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

ÉHO
DEZINFEKČN
ESAČNE
ROZTOKU M

€

9,90 € / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

ZM Care Liquid Professional
Nástenný dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Dezinfekčný roztok
OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- alkalické batérie 6ks AA/LR6
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 115,00

Dezinfekčný dávkovač na stenu

€

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného zariadenia priamo u zákazníka

Cena prenájmu:















Infračervený senzor
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Bezpečnostný zámok so zvýšenou ochranou
Špeciálne navrhnuté diely pre dlhú životnosť
Ľahko umývateľný povrch z nerezovej ocele
Vhodný hlavne pre nemocnice, školy, čerpacie stanice...
Indikátor stavu napájania
Až 50,000 cyklov na napájanie s batériou
Objem roztoku v jednej dávke od 1 ml
Objem zásobníka až 800 ml
Napájanie batériami (6ks AA/LR6)
Rozmery: 110 mm x 275 mm x 106 mm
Hmotnosť 1,08kg

10,90 € / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

ÉHO
DEZINFEKČN
ESAČNE
ROZTOKU M

ZM Care Spray 10.1" Digital
Nástenný dávkovač dezinfekčného roztoku
TYP NÁPLNE: Spray / Dezinfekčný roztok
Dezinfekčný dávkovač na stenu s obrazovkou
OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- kovový držiak
- dezinfekčný roztok Standard 65% 1 liter
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 330,00

€

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- dodávka dezinfekčného roztoku 65%
v objeme 1L / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu

Cena prenájmu:

Infračervený senzor, inteligentné rozprašovanie
Uzamykateľný systém technológie
Pevné kovové prevedenie, bez plastových častí
10,1“ Full HD displej (voliteľne dotykový)
Štandardne jednoduchý prehrávač médií
(Voliteľne Android 8.1)
 Podporované formáty: MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,
H.264,H.264, MP3/WMA/AAC, jpeg atd
 Štandardne USB port, Slot na SD kartu
 Reproduktory 2x2W
 Možnosti vytvorenia vlastnej konﬁgurácie Wiﬁ,
RAM, CPU, 3G/4G, Bluetooth
 Voliteľne CMS cloud software
(PC-->Cloud Server-->dávkovač)
 Objem roztoku v jednej dávke od 0,5ml – 1ml
 Obsah dávkovača až 1000 ml
 Napájanie adaptérom 220V
 Výškovo nastaviteľný 1474 mm – 1674 mm
 Rozmery: 256,98 mm x 172,5 mm x 462,5 mm






19,90 € / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

ÉHO
DEZINFEKČN
ESAČNE
ROZTOKU M

ZM Care Foam Economy
Nástenný dávkovač penového mydla
TYP NÁPLNE: Penové mydlo
Dávkovač penového mydla na stenu











Infračervený senzor, automatické dávkovanie
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Uzamykateľný systém technológie
Ukazovateľ stavu náplne
20,000 cyklov na napájanie s batériou
Objemu peny v jednej dávke 0,8 ml
Obsah dávkovača až 1000 ml
Napájanie batériami (4ks LR14) súčasť balenia
Rozmery: 115 mm x122 mm x 280 mm
Hmotnosť 0,90 kg

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- alkalické batérie 4ks LR14
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 85,00

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- dodávka penového mydla Luxury v objeme
0,5 Litra / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného zariadenia priamo u zákazníka

Cena prenájmu: 6,90

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

€

€ / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

0,5 LITRA

AČNE
MYDLA MES

ZM Care Foam Standard
Nástenný dávkovač penového mydla
TYP NÁPLNE: Penové mydlo

Dávkovač penového mydla na stenu













Infračervený senzor, automatické dávkovanie
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Uzamykateľný systém technológie
UV svetlo pre zvýšenú ochranu
Indikátor stavu napájania
Voliteľne možnosť odpadovej misky
15,000 cyklov na napájanie s batériou
Objem peny v jednej dávke od 0,8 ml – 1,2 ml
Extra veľký objem zásobníka až 1200 ml
Napájanie batériami (4ks LR14) súčasť balenia
Rozmery: 150 mm x 110 mm x 280 mm
Hmotnosť 0,99kg

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- alkalické batérie 4ksLR14
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Cena dávkovača pri predaji: 99,00

€

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- dodávka penového mydla Luxury v objeme
1 Litra / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného priamo u zákazníka

Cena prenájmu: 8,50

€ / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

E DODÁVKA
PRI PRENÁJM

1 LITRA

AČNE
MYDLA MES

ZM Care Foam Exclusive
Nástenný dávkovač penového mydla

Cena dávkovača pri predaji: 109,00

TYP NÁPLNE: Penové mydlo
Dávkovač penového mydla na stenu

€

OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- dodávka penového mydla Luxury v objeme
1 Litra / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu
- možnosť náhradného priamo u zákazníka

Cena prenájmu: 9,90

€ / mesiac















Infračervený senzor, automatické dávkovanie
Žiadny dotyk alebo kontakt s dávkovačom
Elegantný dizajn
Ľahko umývateľný povrch z nerezovej ocele
Uzamykateľný systém technológie
Indikátor stavu napájania
Voliteľne možnosť odpadovej misky
15,000 cyklov na napájanie s batériou
Objem peny v jednej dávke od 0,8 ml
Extra veľký objem zásobníka až 1000 ml
Napájanie batériami (4ks LR14) súčasť balenia
Rozmery: 112 mm x 122 mm x 280mm
Hmotnosť 0,99kg

PRI PRENÁJME DODÁVKA
1 LITRA MYDLA
MESAČNE

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- alkalické batérie 4ksLR14
- záruka 24 mesiacov
- doprava

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.

ZM Care Spray 10.1" Digital
Nástenný dávkovač penového mydla
TYP NÁPLNE: Penové mydlo

Cena dávkovača pri predaji: 330,00

Dávkovač penového mydla na stenu
s obrazovkou

€








OBSAH DODÁVKY PRI PRENÁJME NA 24 MESIACOV:
- komplexná dodávka dávkovača
- dodávka penového mydla Luxury v objeme
1 Litra / mesiac
- bezplatný servis počas celej doby prenájmu

Cena prenájmu: 19,10

€ / mesiac

Všetky ceny sú s dopravou, bez inštalácie a s DPH.











Infračervený senzor, automatické dávkovanie
Uzamykateľný systém technológie
Pevné kovové prevedenie, bez plastových častí
10,1“ Full HD displej (voliteľne dotykový)
Štandardne jednoduchý prehrávač médií
(Voliteľne Android 8.1)
Podporované formáty: MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,
H.264, MP3/WMA/AAC, jpeg atď.
Štandardne USB port, Slot na SD kartu
Reproduktory 2x2W
Možnosti vytvorenia vlastnej konﬁgurácie Wiﬁ, RAM, CPU,
3G/4G, Bluetooth
Voliteľne CMS cloud software (PC-->Cloud Server-->dávkovač)
Objem peny v jednej dávke od 0,5 ml – 1 ml
Obsah dávkovača až 1000 ml
Napájanie adaptérom 220V
Výškovo nastaviteľný 1474 mm – 1674 mm
Rozmery: 256,98 mm x 172,5 mm x 462,5 mm

PRI PRENÁJME DODÁVKA
1 LITRA MYDLA
MESAČNE

OBSAH DODÁVKY PRI PREDAJI:
- automatický dávkovač
- alkalické batérie 4ksLR14
- záruka 24 mesiacov
- doprava

NÁPLNE DODÁVANÉ PRI PRENÁJME:
65% dezinfekčný roztok na báze bioetanolu od slovenského výrobcu. Vďaka obsahu glycerínu je prípravok k pokožke šetrnejší, nevysuší ju, naopak zanechá
ju jemnú a hebkú. Roztok je vytvorený podľa receptúry Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aby bola zabezpečená jeho maximálna účinnosť.
Kvalitné biele penové mydlo Luxury drevitej exotickej vône od českého výrobcu. Spoľahlivo splňuje požiadavky na každodennú bežnú hygienu rúk a tela.
Výrobok obsahuje vysoko účinnú dermatologickú prísadu, ktorá zanecháva po umytí pokožku hebkú a vláčnu.
Penové mydlo je dermatologicky priaznivé a v prírode ľahko odbúrateľné.

viac informácií na

zmgroup@zmgroup.sk

www.zmgroup.sk

