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NASZE ODDZIAŁY
BIAŁYSTOK

BIELSKO BIAŁA

BYDGOSZCZ

CZĘSTOCHOWA

Al. Solidarności 15
tel. 85 6539190
bialystok@merida.com.pl

ul. Konwaliowa 15
tel. 33 4966989
bielskobiala@merida.com.pl

ul. Dąbrowa 52
tel. 52 3632182
bydgoszcz@merida.com.pl

ul. Krakowska 45
tel. 34 3612982
czestochowa@merida.com.pl

ELBLĄG

GDYNIA

GORZÓW WLKP.

JELENIA GÓRA

ul. Grunwaldzka 2 bud. E
tel. 55 2379161
elblag@merida.com.pl

ul. Hutnicza 40
tel. 58 6603277
gdynia@merida.com.pl

ul. Fabryczna 71
tel. 95 7288090
gorzowwlkp@merida.com.pl

ul. Jana Pawła II 33
tel. 75 6438507
jeleniagora@merida.com.pl

KATOWICE

KIELCE

KOSZALIN

KRAKÓW

Al. Roździeńskiego 170
tel. 32 2065411
katowice@merida.com.pl

ul. Zakładowa 16E
tel. 41 3629375
kielce@merida.com.pl

ul. Lubuszan 3
tel. 94 3423054
koszalin@merida.com.pl

ul. Półłanki 29G
tel. 12 6324138
krakow@merida.com.pl

LEGNICA

LESZNO

LUBLIN

ŁÓDŹ

ul. Poznańska 29G
tel. 76 8543299
legnica@merida.com.pl

ul. Budowlanych 1
tel. 65 5209670
leszno@merida.com.pl

ul. Wojciechowska 27
tel. 81 5331650
lublin@merida.com.pl

ul. Wydawnicza 1/3
tel. 42 6785458
lodz@merida.com.pl

NOWY SĄCZ

OLSZTYN

OPOLE

OSTRÓW WLKP.

ul. Budowlanych 46B
tel. 77 4549955
opole@merida.com.pl

ul. Odolanowska 52
tel. 62 7354533
ostrowwlkp@merida.com.pl

ul. Mickiewicza 1
tel. 18 4441324
nowysacz@merida.com.pl
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ul. Towarowa 7
tel. 89 5358491
olsztyn@merida.com.pl

NASZE ODDZIAŁY
PIŁA

PŁOCK

POZNAŃ

RADOM

ul. Podchorążych 10
tel. 67 2137426
pila@merida.com.pl

ul. Graniczna 46
tel. 24 2687155
plock@merida.com.pl

ul. Druskienicka 8/10
tel. 61 8233471
poznan@merida.com.pl

Al. Wojska Polskiego 48
tel. 48 3847735
radom@merida.com.pl

RZESZÓW

SZCZECIN

TORUŃ

WAŁBRZYCH

ul. Trembeckiego 11
tel. 17 8526186
rzeszow@merida.com.pl

ul. Struga 44
tel. 91 4644875
szczecin@merida.com.pl

Szosa Chełmińska 90
tel. 56 6221846
torun@merida.com.pl

ul. Chrobrego 16
tel. 74 8423260
walbrzych@merida.com.pl

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

Zapraszamy
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
8°° ÷ 16°°
ul. Municypalna 47
tel. 22 8683109
warszawa@merida.com.pl

Karkonoska 59
tel. 71 7876020
wroclaw@merida.com.pl

Al. Zjednoczenia 102
tel. 68 3238572
zielonagora@merida.com.pl

Największy zasięg w Polsce I Największe zaplecze logistyczne I Najwyższa jakość obsługi I Najszybsza dostawa
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LINIA MERIDA TOP

KOMPLETNA LINIA ESTETYCZNYCH I FUNKCJONALNYCH URZĄDZEŃ Z TWORZYWA ABS
Cechy urządzeń linii MERIDA TOP:
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dostępne w kolorze białym
- do wyboru dwa kolory ozdobnego okienka: niebieski, ciemnoszary
- zamykane na kluczyk

1.1

DOZOWNIK mydła w pianie
MERIDA TOP

symbol DF1TS

szer. = 11.5 cm / wys. = 25 cm / gł. = 11.5 cm

–
–
–
–

symbol DF1TN

mydło dozowane w postaci delikatnej piany
bardzo wydajny - ponad 1500 porcji piany z jednego wkładu z mydłem
pojemność wymiennych wkładów 880 ml
w sprzedaży wkłady z mydłem w pianie MERIDA DELI PLUS®
oraz MERIDA DELI LUX® (s. 36, pkt. 14.1)
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem
zawartości
– dostępny w kolorze białym lub srebrnym błyszczącym

1.2

symbol DF1TSC

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA TOP
szer. = 11.5 cm / wys. = 25 cm / gł. = 11.5 cm

– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra

symbol DN1TN
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symbol DN1TS

1.3

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA TOP MINI
szer. = 9 cm / wys. = 19 cm / gł. = 9.8 cm

– pojemność zbiornika 400 ml
– mydło uzupełniane z kanistra

symbol DN2TN

symbol DN2TS

1.4

BEZDOTYKOWY DOZOWNIK
mydła w płynie MERIDA TOP
szer. = 11.5 cm / wys. = 25 cm / gł. = 11.5 cm

–
–
–
–
–
symbol DN1TA

pojemność zbiornika 500 ml
mydło uzupełniane z kanistra
uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
objętość jednorazowej dawki mydła - 1 ml
zasilany 4 bateriami R6, drugi zasobnik z 4 bateriami
zapewnia ciągłość pracy dozownika

1.5

w opakowaniu
załączone dwa
ozdobne okienka

DOZOWNIK płynu dezynfekcyjnego
w sprayu MERIDA TOP
szer. = 11.5 cm / wys. = 25 cm / gł. = 11.5 cm

symbol DS1TC

– dozuje płyn dezynfekcyjny w postaci aerozolu, równomiernie
pokrywającego dłonie
– pojemność wymiennych wkładów 1000 ml
– w sprzedaży wkłady z płynem ETAPROBEN o symbolu EP13 (s. 44, pkt. 20.8)
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem
zawartości
– okienko do kontroli poziomu płynu czerwone

1.6

dostępny tylko
z czerwonym
okienkiem

POJEMNIK na pojedyncze ręczniki
papierowe MERIDA TOP MAXI
szer. = 28 cm / wys. = 42 cm / gł. = 14.5 cm

– pojemność do 500 szt. ręczników

symbol PZ1TN

symbol PZ1TS

1.7

POJEMNIK na pojedyncze ręczniki
papierowe MERIDA TOP MINI
szer. = 28 cm / wys. = 26.5 cm / gł. = 14.5 cm

– pojemność do 250 szt. ręczników
symbol PZ2TN

symbol PZ2TS
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1.8

MECHANICZNY PODAJNIK
ręczników papierowych w rolach
MERIDA TOP MAXI
szer. = 27 cm / wys. = 40 cm / gł. = 24.5 cm

- do użycia z ręcznikami papierowymi w rolce z adaptorem
- stosowanie tych ręczników zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika
- wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika
o długości listka 27,5 cm
symbol CTS301

symbol CTN301

1.9

MECHANICZNY PODAJNIK
ręczników papierowych w rolach
MERIDA TOP MINI
szer. = 29 cm / wys. = 30 cm / gł. = 19 cm

symbol CTN401

- do użycia z ręcznikami papierowymi w rolce z adaptorem
- stosowanie tych ręczników zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika
- wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika
o długości listka 27,5 cm

1.10

symbol CTS401

POJEMNIK na ręczniki papierowe
w rolach MERIDA TOP MAXI
szer. = 22 cm / wys. = 35.5 cm / gł. = 23 cm

symbol PR1TN

- możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej
średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm
- umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na
samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze
(wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny

1.11

symbol PR1TS

POJEMNIK na ręczniki papierowe
w rolach MERIDA TOP MINI
szer. = 17 cm / wys. = 33 cm / gł. = 17.5 cm

symbol PR2TN

- możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej
średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23 cm
- umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala
na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze
(wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny

1.12

symbol PR2TS

Kosz otwarty wiszący
MERIDA TOP
szer. = 34 cm / wys. = 64 cm / gł. = 24 cm

- pojemność 40 litrów
- mocowany do ściany
- dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
- oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
- wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka
symbol KTN101
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symbol KTS101

1.13

ELEKTRYCZNA SUSZARKA do rąk
MERIDA TOP
szer. = 14.5 cm / wys. = 25.8 cm / gł. = 13.8 cm

– uruchamiana automatycznie
czujnikiem zbliżeniowym
symbol M55T

moc wyjściowa
waga
poziom hałasu
bryzgoszczelność
wydajność skuteczna
prędkość powietrza
temperatura powietrza*
efektywny czas suszenia

1100 W
1,2 kg
60 dB
IP23
1,6 m³/min
85 km/h
47 °C
39 s

w opakowaniu
załączone dwa
ozdobne okienka

* w odległości 10 cm od wylotu, przy temperaturze otoczenia 21 °C

1.14

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP MAXI
szer. = 28 cm, wys. = 32.5 cm, gł. = 14.5 cm

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm
– zamykany na kluczyk
symbol PT1TN

symbol PT1TS

1.15

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP MINI
szer. = 22 cm, wys. = 27.5 cm, gł. = 14.5 cm

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
– zamykany na kluczyk
symbol PT2TS

symbol PT2TN

1.16

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA TOP DUO
szer. = 34 cm, wys. = 23 cm, gł. = 12 cm

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
– wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania
resztki rolki papieru o maksymalnej średnicy 10 cm

symbol PT4TS

symbol PT4TN

1.17

POJEMNIK na papier toaletowy
w listkach MERIDA TOP
szer. = 13.5 cm, wys. = 22 cm, gł. = 11 cm

– pojemność do 400 szt. listków papieru
– zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
symbol PT3TS

symbol PT3TN

1.18

POJEMNIK na torebki higieniczne
MERIDA TOP
szer. = 10 cm, wys. = 14 cm, gł. = 2 cm

symbol TO1T

– wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek

w opakowaniu
załączone dwa
ozdobne okienka

Torebki higieniczne
symbol TO11

wymienne opakowanie zawiera 30 szt. torebek
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LINIA MERIDA MERCURY
WYRAFINOWANY STYL NOWEJ LINII URZĄDZEŃ
Cechy urządzeń linii MERIDA MERCURY
- wykonane z tworzywa ABS o szlachetnej fakturze
w połączeniu ze stalą nierdzewną
- dostępne w kolorze szarym lub czarnym
- zamykane na kluczyk
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2.1

DOZOWNIK mydła w pianie
MERIDA MERCURY
szer. = 13 cm / wys. = 25.5 cm / gł. = 12 cm

–
–
–
–

mydło dozowane w postaci delikatnej piany
bardzo wydajny - ponad 1500 porcji piany z jednego wkładu z mydłem
pojemność wymiennych wkładów 880 ml
w sprzedaży wkłady z mydłem w pianie MERIDA DELI PLUS®
oraz MERIDA DELI LUX®
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– boczne okienka do kontroli wkładu

symbol DMC201

symbol DMS201

2.2

POJEMNIK na pojedyncze ręczniki
papierowe MERIDA MERCURY
szer. = 32.5 cm / wys. = 32.5 cm / gł. = 15 cm

– pojemność do 400 szt. ręczników
– boczne okienka do kontroli wkładu

symbol AMC101

symbol AMS101
2.3

KOSZ otwarty wiszący
MERIDA MERCURY
szer. = 40 cm / wys. = 60 cm / gł. = 18.5 cm

–
–
–
–

pojemność 25 litrów
mocowany do ściany
dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

symbol KMC101

symbol KMS101

2.4

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA MERCURY
szer. = 35 cm / wys. = 26 cm / gł. = 14 cm

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
– wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki
rolki papieru o maksymalnej średnicy 10 cm
– boczne okienka do kontroli wkładu
symbol BMC201

symbol BMS201

2.5

POJEMNIK na papier toaletowy
w listkach MERIDA MERCURY
szer. = 18 cm / wys. = 31 cm / gł. = 12.5 cm

– pojemność do 400 szt. listków papieru
– boczne okienka do kontroli wkładu
symbol BMC401

symbol BMS401
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LINIA MERIDA STELLA

NOWA, KOMPLETNA LINIA URZĄDZEŃ ZE STALI NIERDZEWNEJ

zamek zlicowany
z powierzchnią urządzenia

łączenia boków
spawane i szlifowane

zawiasy
niewidoczne

Urządzenia zaprojektowane i wykonane w Polsce.

zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębenkowym

Nowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

Materiały najwyższej jakości.

łączenia boków spawane i szlifowane

Perfekcyjne wykonanie.

niewidoczne zawiasy

3.1

DOZOWNIK mydła w pianie
MERIDA STELLA MAXI
szer. = 12 cm / wys. = 26 cm / gł. = 11 cm

– pojemność wymiennych wkładów 880 ml
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– dostępny również jako dozownik mydła w płynie
oraz sprayowy dozownik płynu dezynfekcyjnego
wersja matowa

wersja polerowana

symbol DSM201

dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady

symbol DSP201

symbol DSM401

dozownik sprayowy płynu dezynfekującego

symbol DSP401

symbol DSM101

dozownik mydła w płynie

symbol DSP101
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3.2

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA STELLA MINI
szer. = 10 cm / wys. = 19 cm / gł. = 7,5 cm

symbol DSM102

– pojemność zbiornika 0,4 l
– mydło uzupełniane z kanistra
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

3.3

symbol DSP102

DOZOWNIK mydła w pianie
MERIDA STELLA PLUS MAXI
szer. = 10.5 cm / wys. = 26 cm / gł. = 10.5 cm

– pojemność wymiennych wkładów 880 ml
– dostępny w wersji matowej
– dostępny również jako dozownik mydła w płynie ze zbiornikiem 800 ml
symbol DSM202
symbol DSM103

dozownik mydła w pianie
dozownik mydła w płynie

3.4

DOZOWNIK mydła w płynie
MERIDA STELLA PLUS MINI
szer. = 8 cm, wys. = 21 cm, gł. = 8.8 cm

– pojemność zbiornika 0,4 l
– mydło uzupełniane z kanistra
symbol DSM104
3.5

DOZOWNIK mydła w płynie
szer. =6 cm, wys. = 21.2 cm, gł. = 11.3 cm

–
–
–
–
–
–
–
symbol D45S

pojemność zbiornika 300 ml
mydło uzupełniane z kanistra
dostępny w dwóch wersjach: matowej lub błyszczącej
obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego
mocowany do ściany
zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe
czyszczenie wnętrza dozownika

3.6

symbol D45C

DOZOWNIK mydła w płynie
szer. = 6 cm / wys. = 21.2 cm / gł. = 8.5 cm

wersja matowa

–
–
–
–
–
–
–

symbol D44S

pojemność zbiornika 300 ml
mydło uzupełniane z kanistra
dostępny w dwóch wersjach: matowej lub błyszczącej
obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego
mocowany do blatu
zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe
czyszczenie wnętrza dozownika

3.7

wersja polerowana
symbol D44C

DOZOWNIK mydła w płynie blatowy
wys. całkowita = 41 cm / śr. zbiornika = 7.5 cm
dł. obrotowej wylewki = 12.5 cm / wys. nad blatem = 7 cm

–
–
–
–
–
wersja matowa
symbol DWM101

pojemność zbiornika 1000 ml
mydło uzupełniane z kanistra
dostępny w dwóch wersjach: matowej lub błyszczącej
przeznaczony do montażu w blacie przy umywalce
maksymalna grubość blatu pozwalająca
zamontować dozownik 55 mm
– wymagana średnica otworu w blacie 20 ÷ 23 mm

wersja polerowana
symbol DWP101
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3.8

POJEMNIK na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA MAXI
szer. = 25,5 cm / wys. = 26,5 cm / gł. = 12 cm

wersja matowa

– pojemność do 500 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

symbol ASM101

wersja polerowana
symbol ASP101

3.9

POJEMNIK na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA MINI
szer. = 25,5 cm / wys. = 15,5 cm / gł. = 12 cm

wersja matowa
symbol ASM201

– pojemność do 250 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

3.10

wersja polerowana
symbol ASP201

POJEMNIK na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA PLUS MAXI
szer. = 25.7 cm / wys. = 37 cm / gł. = 12.3 cm

wersja matowa
symbol ASM102

– pojemność do 500 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej

3.11

POJEMNIK na ręczniki pojedyncze
MERIDA STELLA PLUS MINI
szer. = 25.7 cm / wys. = 21.3 cm / gł. = 12.3 cm

wersja matowa
symbol ASM202

– pojemność do 250 szt. ręczników
– okienko do kontroli ilości ręczników
– dostępny w wersji matowej

3.12

POJEMNIK na ręczniki w rolach
MERIDA STELLA MAXI
szer. = 21 cm / wys. = 33 cm / gł. = 20,5 cm

wersja matowa

– możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce
o maksymalnej średnicy 22 cm i maksymalnej wysokości 25 cm
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej - na zamówienie

symbol CSP101

symbol CSM101

3.13

MECHANICZNY PODAJNIK
ręczników papierowych w rolach
MERIDA STELLA MINI
szer. = 35,7 cm / wys. = 32 cm / gł. = 15,7 cm

wersja matowa

wersja polerowana

– do użycia z ręcznikiem papierowym w rolce z adaptorem - stosowanie
tych ręczników zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej - na zamówienie
– wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika
o długości listka 27,5 cm

symbol CSM402

12
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3.14

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA STELLA MINI
szer. = 22,3 cm / wys. = 23,4 cm / gł. = 11,5 cm

wersja matowa

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
– okienko do kontroli ilości papieru
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

wersja polerowana
symbol BSP201

symbol BSM201
3.15

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA STELLA DUO
szer. = 32,5 cm / wys. = 28,5 cm / gł. = 9,5 cm

wersja na dwie rolki

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm
– wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania
resztki rolki papieru o maksymalnej średnicy 10 cm
– okienko do kontroli ilości papieru
– dostępny w wersji matowej

symbol BSM202
3.16

POJEMNIK na papier toaletowy
MERIDA STELLA MAXI
szer. = 32,5 cm / wys. = 28,5 cm / gł. = 9,5 cm

– dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm
– okienko do kontroli ilości papieru
– dostępny w wersji matowej
wersja na jedną rolkę
symbol BSM101

3.17

POJEMNIK na papier toaletowy w listkach
MERIDA STELLA
szer. = 12,5 cm / wys. = 26 cm / gł. = 11 cm

– pojemność do 400 szt. listków papieru
– okienko do kontroli ilości papieru
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
wersja matowa

wersja polerowana
symbol BSP401

symbol BSM401

3.18

KOSZ Z OTWARTĄ pokrywą
MERIDA STELLA 27 l
szer. = 33,8 cm / wys. = 64 cm / gł. = 16,1 cm

–
–
–
–
–
–

pojemność 27 litrów
wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
możliwość zamocowania do ściany
dostępny w wersji matowej lub polerowanej
dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

wersja matowa
symbol KSM101

wersja polerowana
symbol KSP101

3.19

KOSZ Z UCHYLNĄ pokrywą
MERIDA STELLA 27 l
szer. = 33,4 cm / wys. = 59,5 cm / gł. = 16,5 cm

wersja matowa
symbol KSM201

– pojemność 27 litrów
– wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem,
domykanym sprężyną
– możliwość zamocowania do ściany
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
– dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

wersja polerowana
symbol KSP201

13
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KOSZ NA ODPADY otwarty
MERIDA STELLA PLUS 47 l

3.20

szer. = 33 cm / wys. = 63 cm / gł. = 25 cm

–
–
–
–
–
–

wersja matowa
symbol KSM102

pojemność 47 litrów
dostępny w wersji matowej
wyposażony w zdejmowaną pokrywę z otworem
możliwość zamocowania do ściany
dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l
wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

KOSZ do damskich toalet
MERIDA STELLA 4.5 l

3.21

szer. = 22,5 cm / wys. = 26 cm / gł. = 11 cm

symbol KSM301

–
–
–
–

pojemność 4,5 litra
dostępny w wersji matowej
wyposażony w unoszoną pokrywę
mocowany do ściany

3.22

POJEMNIK na podkładki na deskę sedesową
MERIDA STELLA
szer. = 21,5 cm / wys. = 29 cm / gł. = 4 cm

– wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej
wersja polerowana

wersja matowa
symbol GSM001

symbol GSP001

Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową
symbol GP11

opakowanie handlowe zawiera 100 szt. gotowych do użycia
podkładek higienicznych na deskę sedesową

3.23

POJEMNIK na torebki higieniczne
MERIDA STELLA
szer. = 9,5 cm / wys. = 17 cm / gł. = 2,4 cm

wersja matowa
symbol GSM002

– wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torebek
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

wersja polerowana
symbol GSP002

Torebki higieniczne
symbol TO11

wymienne opakowanie zawiera 30 szt. torebek

3.24

wersja matowa
symbol GSM004

POJEMNIK na rękawice foliowe
szer. = 17,5 cm / wys. = 10,5 cm / gł. = 3,2 cm

– zaopatrzony w haczyk do zawieszenia rękawic (RK11)
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej

3.25

wersja polerowana
symbol GSP004

OBUDOWA do elektronicznych
odświeżaczy powietrza
szer. = 11 cm / wys. = 22 cm / gł. = 7,5 cm

wersja matowa
14 symbol GSM003

– obudowa dostosowana do odświeżaczy OE3 i OE4
– dostępny w wersji matowej lub polerowanej (na zamówienie)

więcej na www.merida.com.pl

wersja polerowana
symbol GSP003

POJEMNIK na kanister 5 l
MERIDA STELLA

3.26

szer. = 20 cm / wys. = 30 cm / gł. = 13 cm

symbol GSM005

– dostępny w wersji matowej
– przeznaczony do schowania kanistra z pastą do mycia rąk
z pompką dozującą
– może służyć jako osłona zbiornika w systemie centralnego
zasilania dozowników blatowych

SZCZOTKA do WC z uchwytem

3.27

szer. = 10 cm / wys. = 39 cm / gł. = 10 cm

wersja matowa

–
–
–
–

uchwyt przykręcany do ściany
dostępna w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
wymienna końcówka szczotki (SZ11)

wersja polerowana

symbol SZ15S

symbol SZ15C

SZCZOTKA do WC z uchwytem

3.28

szer. = 8 cm / wys. = 39 cm / gł. = 10,1 cm

–
–
–
–

uchwyt przykręcany do ściany
dostępna w wersji matowej lub polerowanej
wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
wymienna końcówka szczotki (SZ11)

wersja matowa
symbol SZ16S
symbol SZ18S

wersja polerowana
mocowana do ściany
stojąca

symbol SZ16C

mocowana do ściany
stojąca

symbol SZ18C

SZCZOTKA do WC z uchwytem

3.29

szer. = 8 cm / wys. = 39 cm / gł. = 10,1 cm

–
–
–
–
–

uchwyt przykręcany do ściany
wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
dostępna w wersji matowej lub polerowanej
wymienna końcówka szczotki (SZ11)

wersja matowa
symbol SZ17S
symbol SZ19S

wersja polerowana
mocowana do ściany
stojąca
3.30

mocowana do ściany
stojąca

symbol SZ17C
symbol SZ19C

STALOWA POPIELNICA nierdzewna wisząca
szer. = 24 cm / wys. = 20.5 cm / gł. = 12.8 cm

symbol P1WS

3.31

–
–
–
–
–

wykonana ze stali nierdzewnej matowej
mocowana do ściany
otwierana pokrywa
wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
zamykana na kluczyk

WIESZAKI metalowe

3.32

– wykonane z mosiądzu chromowanego
– dostępne w wersji matowej lub polerowanej

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW30

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW31

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW29

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW28

PIKTOGRAMY

– wykonane ze stali nierdzewnej
– dostępne w wersji matowej
– wymiar 10 x 10 cm

GSM007

szer. = 8.5 cm
wys. = 7.5 cm
gł. = 4.0 cm

MHW21

GSM008

GSM009

GSM010

więcej na www.merida.com.pl
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LINIA URZĄDZEŃ WNĘKOWYCH
4.1 WNĘKOWE pojemniki na ręczniki papierowe zintegrowane z koszem
linia TRADITIONAL

linia SIMPLICITY

linia ROVAL

symbol 6462

symbol 0469

symbol 20469

6

99

13

387

387
1422

1372

1430

965

1372

1321

108

911

438
114

438

171

symbol 0469

441

228

symbol 6462

symbol 20469

- pojemnik mieści do 800 szt.
ręczników składanych
- pojemność kosza 46 litrów
- kosz oraz pojemnik zabezpieczone
zamkiem

- pojemnik mieści do 800 szt.
ręczników składanych
- pojemność kosza 34 litry
- kosz oraz pojemnik
zabezpieczone zamkiem

- pojemnik mieści do 800 szt.
ręczników składanych
- pojemność kosza 56 litrów
- kosz oraz pojemnik
zabezpieczone zamkiem

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
400 mm x 1384 mm x 102 mm

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
400 mm x 1335 mm x 152 mm

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
397 mm x 1381 mm x 102 mm

4.2 WNĘKOWE pojemniki na ręczniki papierowe zintegrowane z koszem
linia TRADITIONAL

linia SIMPLICITY

symbol 0462

linia ROVAL

symbol 64623

symbol 204623
99

311
311

717
711

711

432

660

432

660

362

362
108

- pojemnik mieści do 475 szt.
ręczników składanych
- pojemnik zamykany na kluczyk
- pojemność kosza 7,6 litra
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
324 mm x 673 mm x 102 mm
16
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115

168

324

- pojemnik mieści do 475 szt.
ręczników składanych
- pojemnik zamykany na kluczyk
- pojemność kosza 8,4 litra
- kosz zabezpieczony zamkiem

- pojemnik mieści do 475 szt.
ręczników składanych
- pojemnik zamykany na kluczyk
- pojemność kosza 11.2 litra
- kosz zabezpieczony zamkiem

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
324 mm x 673 mm x 102 mm

(szer./wys./gł.):

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE

286 mm x 672 mm x 100 mm

4.3 WNĘKOWE pojemniki na ręczniki papierowe
linia SIMPLICITY

linia TRADITIONAL
symbol 0457

linia ROVAL

symbol 6457

273

symbol 20452

273

99

438

438
387

387

711

324

324

115

108

- mieści do 500 szt. ręczników składanych
- zamykany na kluczyk

- mieści do 475 szt. ręczników składanych
- zamykany na kluczyk

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
286 mm x 400 mm x 102 mm

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
286 mm x 400 mm x 102 mm

324

137

- mieści do 800 szt. ręczników
składanych
- zamykany na kluczyk
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
286 mm x 672 mm x 100 mm

Sugerowana wysokość montażu od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia:
1220 mm w toaletach ogólnych i 890 mm w toaletach dla niepełnosprawnych

4.4 WNĘKOWE kosze
linia TRADITIONAL

linia SIMPLICITY

symbol 0458

linia ROVAL

symbol 6474

symbol 20458
387

387

1016

775

99

802

584
724

965

705

438

108

438

102

171

441

228

– pojemność 46 litrów
– zamykany na kluczyk

- pojemność 45,4 litra
- zamykany na kluczyk

- pojemność 42,6 litra
- zamykany na kluczyk

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
400 mm x 737 mm x 102 mm
Sugerowana wysokość montażu od podłogi
do dolnej krawędzi urządzenia: 305 mm

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
400 mm x 978 mm x 159 mm

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE
(szer./wys./gł.):
400 mm x 660 mm x 100 mm

Sugerowana wysokość montażu od podłogi do dolnej krawędzi urządzenia: 102 mm

4.5 WNĘKOWE pojemniki na dwie rolki
„zwykłego” papieru toaletowego

4.6 WNĘKOWE dozowniki mydła

- mieszczą jednocześnie dwie rolki papieru o średnicach
do 135 mm, z których tylko jedna jest gotowa do użycia
- dostęp do drugiej rolki możliwy automatycznie
po zużyciu pierwszej
- zamykany na kluczyk

linia TRADITIONAL

– dostępne w wersji matowej
DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra

symbol 5003S
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE
– pojemność jednorazowych wkładów 880 ml

linia ROVAL

symbol 0031

symbol 5002S

symbol 20031

100

86

152
146
356
302

356
370

83
165

200

195

165

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE (szer./wys./gł.):
159 mm x 311 mm x 86 mm. Sugerowana wysokość montażu mierzona od podłogi do dolnej krawędzi urządzeń wynosi 915 mm

205

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE (szer./wys./gł.):
140 mm x 335 mm x 85 mm
więcej na www.merida.com.pl

17

LINIA MERIDA AKCESORIA ŁAZIENKOWE
LINIA URZĄDZEŃ ŁAZIENKOWYCH Z MOSIĄDZU CHROMOWANEGO
MOSIĄDZ GALWANICZNIE POKRYTY CHROMEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
NA PODKŁADZIE NIKLU TO WIELOLETNIA PEWNOŚĆ IDEALNEGO POŁYSKU
ORAZ BRAKU KOROZJI NA AKCESORIACH NASZEJ PRODUKCJI

18
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5.1

DOZOWNIKI mydła w płynie
– zbiorniczki na mydło wykonane ze szkła

DOZOWNIK mydła
STOŻEK PROSTY

DOZOWNIK
mydła STOŻEK

pojemność 100 ml

pojemność 150 ml

szer. 55 mm
wys. 160 mm
gł. 95 mm

szer. 65 mm
wys. 155 mm
gł. 80 mm

symbol D38

symbol D30

DOZOWNIK
mydła KULA

DOZOWNIK
mydła CYLINDER

pojemność 150 ml

pojemność 150 ml

szer. 80 mm
wys. 118 mm
gł. 90 mm

szer. 65 mm
wys. 140 mm
gł. 80 mm

symbol D28

symbol D29

5.2

MYDELNICZKI
MYDELNICZKA
koszyczek

MYDELNICZKA
ceramiczna
wys. 80 mm
szer. 140 mm
gł. 125 mm

szer. 70 mm
wys. 270 mm
gł. 140 mm

symbol MHA07

symbol MHA13

MYDELNICZKA
chromowana

symbol MHA08

wys. 52 mm
szer. 135 mm
gł. 115 mm

MYDELNICZKA
chromowana stojąca
symbol MHA09

wys. 25 mm
szer. 135 mm
gł. 100 mm

MYDELNICZKA
koszyczek narożny
szer. 150 mm
wys. 34 mm
gł. 125 mm

symbol MHA17

UCHWYT
na dwie szklanki

szer. 152 mm
wys. 120 mm
gł. 90 mm

symbol MHA11

19
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5.3

5.4

UCHWYTY
na papier toaletowy

SZCZOTKI WC

UCHWYT na papier toaletowy
szer. 140 mm
wys. 140 mm

SZCZOTKA WC
z przykrywką
symbol MHA01

szer. 100 mm
wys. 380 mm
gł. 140 mm

dostępny również w wersji matowej
symbol MHA01M

symbol SZMW

UCHWYT na papier toaletowy
odkryty
gabaryty:
szer. 140 mm

symbol MHA03

UCHWYT na zapasową rolkę
papieru toaletowego
gabaryty:
szer. 55 mm
wys. 150 mm
gł. 100 mm

SZCZOTKA WC
z przykrywką
szer. 140 mm
wys. 410 mm
gł. 130 mm

symbol MHA05
dostępny również w wersji matowej
symbol MHA05M

5.5

SZCZOTKA WC
stojąca
symbol SZMUA

szer. 165 mm
wys. 775 mm
gł. 235 mm

20
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symbol SZMS

SZCZOTKI WC stojące
z uchwytem na papier toaletowy

SZCZOTKA WC
z przykrywką, stojąca
symbol SZMU
szer. 165 mm
wys. 775 mm
gł. 235 mm

5.6

WIESZAKI

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

szer. = 8.5 cm
wys. = 7.5 cm
gł. = 4.0 cm

symbol MHW30

symbol MHW31

symbol MHW29

symbol MHW28

symbol MHW21

5.7

DRĄŻKI z haczykami
DRĄŻEK z 7 haczykami L 500
symbol MHW10

gabaryty: szer. 575 mm / wys. 70 mm / gł. 85 mm

DRĄŻEK z 4 haczykami L 300
symbol MHW12

szer. 375 mm / wys. 70 mm / gł. 85 mm

DRĄŻEK z 2 haczykami L 130
symbol MHW14

szer. 205 mm / wys. 70 mm / gł. 85 mm

5.8

DRĄŻKI / UCHWYTY

DRĄŻEK na ręczniki L400

WIESZAK ruchomy podwójny L440

szer. 475 mm / wys. 52 mm / gł. 75 mm

szer. 52 mm / wys. 115 mm / gł. 490 mm

symbol MHW17

symbol MHW03

DRĄŻEK na ręczniki L500

UCHWYT na ręcznik - okrągły

symbol MHW02

symbol MHW20

szer. 575 mm / wys. 52 mm / gł. 75 mm

szer. 170 mm
wys. 180 mm
gł. 65 mm

DRĄŻEK na ręczniki L600
symbol MHW01

szer. 675 mm / wys / 52 mm / gł. 75 mm

5.9

LUSTERKO / PÓŁKA

LUSTERKO
kosmetyczne
powiększające (x5)
ścienne
symbol MHL01
szkło Ø 160 mm
wys. 473 mm
gł. 240 mm

PÓŁKA

symbol MHW09

szer. 575 mm
wys. 185 mm
gł. 240 mm

21
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LINIA MERIDA
LINIA TRWAŁYCH I FUNKCJONALNYCH URZĄDZEŃ
Z TWORZYWA ABS
Cechy urządzeń linii MERIDA
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS
- dostępne w kolorze białym
- zamykane na kluczyk

6.1

DOZOWNIK mydła w płynie MERIDA I
szer. = 11 cm / wys. = 24 cm / gł. = 10 cm

–
–
–
–
symbol D1N

pojemność zbiornika 800 ml
mydło uzupełniane z kanistra
dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
możliwość zastosowania przycisku łokciowego:
symbol D1RN - ciemnoniebieski
symbol D1RB - biały

6.2

DOZOWNIK mydła w płynie MERIDA II

D1S

D1C

D1W

szer. = 11 cm / wys. = 24 cm / gł. = 10 cm

– pojemność zbiornika 800 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– okienko do kontroli poziomu mydła
symbol D2A

6.3

DOZOWNIK na jednorazowe wkłady MERIDA III
szer. = 11 cm / wys. = 24 cm / gł. = 10 cm

symbol D19

– pojemność wymiennych wkładów 880 ml
– w sprzedaży wkłady z mydłem, mydłem bezwonnym, mydłem dezynfekującym, płynem dezynfekcyjnym oraz kremem pielęgnacyjnym do rąk
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– kolor i napis na pasku dozownika informuje o zawartości wkładu:
niebieski - mydło w płynie, szary - krem pielęgnacyjny, zielony - mydło bezwonne, czerwony - mydło dezynfekujące lub płyn dezynfekcyjny
– dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
– możliwość zastosowania przycisku łokciowego:
symbol D19R

6.4

MYDŁO W PŁYNIE
KREM DO RĄK
MYDŁO BEZWONNE
MYDŁO DEZYNFEKUJĄCE
PŁYN DEZYNFEKCYJNY

POJEMNIKI na pojedyncze ręczniki papierowe

– zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku
Pojemnik MAXI
pojemność do 500 szt. ręczników
symbol PZ1

szer. = 29 cm / wys. = 40 cm / gł. = 14 cm

6.5

Pojemnik MINI
pojemność do 250 szt. ręczników
szer. = 28 cm / wys. = 23 cm / gł. = 14 cm

symbol PZ2

POJEMNIKI na papier toaletowy

– zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
Pojemnik MAXI
dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy roli 25 cm
symbol PT1

szer. = 28 cm / wys. = 30 cm / gł. =13 cm
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Pojemnik MINI
dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy roli 20 cm
szer. = 21 cm / wys. = 24 cm / gł. = 12 cm

symbol PT2

INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

6.6

DOZOWNIK mydła w płynie MINI
szer. = 5 cm / wys. = 14 cm / gł. = 7 cm

symbol D4B

D4Y

D4O

D4Z

D4C

D4N

D4S

– pojemność zbiornika 170 ml
– mydło uzupełniane z kanistra
– możliwość wyboru koloru: biały, biały transparentny, żółty, kremowy, zielony,
czerwony, niebieski, a także srebrny
– zamykany na kluczyk

symbol D4P

6.7

DOZOWNIK mydła w płynie
szer. = 10 cm / wys. = 16 cm / gł. = 8 cm

symbol D12P

–
–
–
–

pojemność zbiornika 600 ml
mydło uzupełniane z kanistra
biały transparentny
nie zamykany na kluczyk

6.8
–
–
–
–

symbol PTM3

METALOWE POJEMNIKI na papier toaletowy

wykonany z blachy stalowej
malowany proszkowo na biało
zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku
zamykany na kluczyk

Pojemnik MAXI
dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy roli 33 cm
szer. = 36 cm / wys. = 36 cm / gł. = 11 cm

6.9

Pojemnik MINI
dostosowany do papieru
o maksymalnej średnicy roli 24 cm
szer. = 26 cm / wys. = 26 cm / gł. = 11 cm

symbol PTM4

POJEMNIK na dwie rolki papieru toaletowego
szer. = 26 cm / wys. = 18 cm / gł. = 16 cm

symbol PT6

–
–
–
–
–

obudowa w kolorze białym z transparentną pokrywą
pojemnik mieści jednocześnie dwie rolki papieru toaletowego
tylko jedna rolka jest dostępna dla użytkownika
automatycznie przesuwana pokrywa chroni drugą rolkę przed wyciągnięciem
przesunięcie pokrywy i dostęp do drugiej rolki jest możliwy dopiero po zużyciu
pierwszej
– zamykany na kluczyk

6.10

POJEMNIK na papierowe podkładki higieniczne
na deskę sedesową
szer. = 22 cm / wys. = 29 cm / gł. = 5 cm

symbol GP1

– dostępny w kolorze białym
– wymienne wkłady zawierają 100 szt. papierowych podkładek higienicznych
– zamykany na kluczyk

Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową
symbol GP11

opakowanie handlowe zawiera 100 szt. gotowych do użycia
podkładek higienicznych na deskę sedesową
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SUSZARKI DO RĄK
7.1

Elektryczna suszarka do rąk SMARTFLOW
szer. = 14.5 cm / wys. = 25.8 cm / gł. = 13.8 cm

–
–
–
–

moc wyjściowa 1100 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm
dostępna w kolorze białym

symbol M44A

7.2

Elektryczna suszarka do rąk MERIDA TOP
szer. = 14.5 cm / wys. = 25.8 cm / gł. = 13.8 cm

–
–
–
–
symbol M55T

moc wyjściowa 1100 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
obudowa wykonana z tworzywa ABS
dostępna w kolorze białym z możliwością zastosowania jednego z dwóch
kolorów załączonych ozdobnych okienek: niebieskiego i ciemnoszarego

7.3

w opakowaniu
załączone dwa
ozdobne okienka

Elektryczna suszarka do rąk JUNIOR PLUS
szer. = 25.3 cm / wys. = 30.2 cm / gł. = 15.3 cm

–
–
–
–

moc wyjściowa 1640 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
obudowa z tworzywa ABS o grubości 3 mm
dostępna w kolorze białym

symbol M88AP

7.4

Elektryczna suszarka do rąk PRIMA
szer. = 25.5 cm / wys. = 30.5 cm / gł. = 15.4 cm

–
–
–
–
–
symbol M96A

moc wyjściowa 1650 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
specjalna obudowa z melaminy o grubości 4 mm
dostępna w kolorze białym
żaroodporna obudowa jest całkowicie odporna nawet na żar palącego się
papierosa

7.5

Elektryczna suszarka do rąk OPTIMA

wersja matowa
symbol M99S

szer. = 25.5 cm / wys. = 30 cm / gł. = 14 cm

symbol M99A

–
–
–
–

moc wyjściowa 1640 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
obudowa ze stali o grubości 1.5 mm
dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana

wersja polerowana
symbol M99C

Dane techniczne suszarek

symbol
moc wyjściowa
waga
poziom hałasu
bryzgoszczelność
wydajność skuteczna
prędkość powietrza
temperatura powietrza*
efektywny czas suszenia

M44A
1100 W
1,2 kg
60 dB
IP23
1,6 m³/min
85 km/h
47 °C
39 s

M55T
1100 W
1,2 kg
60 dB
IP23
1,6 m³/min
85 km/h
47 °C
39 s

* w odległości 10 cm od wylotu, przy temperaturze otoczenia 21 °C

M88AP
1640 W
3 kg
60 dB
IP23
4 m³/min
65 km/h
52 °C
38 s

M96A
1650 W
3,5 kg
60 dB
IP23
2,67 m³/min
60 km/h
51 °C
45 s

M99A
1640 W
4,45 kg
60 dB
IP23
4 m³/min
65 km/h
52 °C
38 s

M99S / M99C
1640 W
4,25 kg
60 dB
IP23
4 m³/min
65 km/h
52 °C
38 s

7.6

Elektryczna suszarka do rąk MEDIFLOW
szer. = 27.5 cm / wys. = 32 cm / gł. = 16.5 cm

–
–
–
–
–
–
symbol M20A

moc wyjściowa 2750 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
obudowa ze stali o grubości 2 mm
dostępna w trzech wersjach: biała, stal matowa, stal polerowana
oddzielnie dostępny jest zestaw do montażu suszarki w ścianie
ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym
natężeniu ruchu

34 cm

wersja matowa
symbol M20S

Zestaw do montażu suszarki w ścianie

48.1 cm

wersja matowa
symbol MFKS
wersja polerowana
symbol MFKC

7.7

wersja polerowana
symbol M20C

Elektryczna suszarka do rąk SANIFLOW PLUS

wersja matowa
symbol E88SP

szer. = 27 cm wys. = 25 cm / gł. = 21 cm

–
–
–
–
–
symbol E88AP

moc wyjściowa 2250 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym lub przyciskiem (E88SP-PB)
obudowa ze stali o grubości 2 mm
dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana
ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwiająca suszenie
twarzy
– ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym
natężeniu ruchu

wersja polerowana
symbol E88CP

wersja matowa
włączana przyciskiem
symbol E88SP-PB
7.8

Elektryczna suszarka do rąk
obudowa z tworzywa sztucznego
szer. = 24 cm / wys. = 25 cm / gł. = 22 cm
obudowa z aluminium lakierowanego
szer. = 24.5 cm / wys. = 27 cm / gł. = 21.5 cm

symbol HTE4
obudowa
z tworzywa
sztucznego

–
–
–
–
–

moc wyjściowa 1800 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
obudowa z tworzywa sztucznego lub z aluminium lakierowanego
dostępna w kolorze białym
wyjątkowo cicha praca

symbol HTE5
obudowa
z aluminium
lakierowanego

Dane techniczne suszarek

symbol
moc wyjściowa
waga
poziom hałasu
bryzgoszczelność
wydajność skuteczna
prędkość powietrza
temperatura powietrza*
efektywny czas suszenia

M20A / M20S / M20C
2750 W
4,85 kg
65 dB
IP23
7,5 m3/min
95 km/h
49 °C
29 s

* w odległości 10 cm od wylotu, przy temperaturze otoczenia 21 °C

E88AP / E88SP / E88CP
2250 W
6,5 kg
65 dB
IP23
5,5 m³/min
100 km/h
53 °C
29 s

HTE4
1800 W
2,5 kg
54 dB
IP23
2,43 m³/min
60 km/h
65 °C
30 s

HTE5
1800 W
4 kg
54 dB
IP23
2,43 m³/min
60 km/h
65 °C
30 s
więcej na www.merida.com.pl
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7.9

Elektryczna suszarka do rąk MACHFLOW
szer. = 21.3 cm / wys. = 33 cm / gł. = 17 cm

symbol M30A

–
–
–
–
–
–

moc wyjściowa 420 W - 1150 W
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
bez grzałki - suszenie silnym strumieniem powietrza
obudowa ze stali o grubości 1,5 mm
dostępna w trzech wariantach: biała, stal matowa, stal polerowana

7.10

wersja matowa
symbol M30S

Elektryczna suszarka do rąk kieszeniowa JET AIR
szer. = 30 cm / wys. = 65 cm / gł. = 23 cm

–
–
–
–

symbol M70A

moc wyjściowa 1750 W
włączana automatycznie
obudowa z tworzywa sztucznego
bez grzałki - suszenie silnym strumieniem powietrza, przez zdmuchnięcie
wody z dłoni
– wyposażona w zbiornik na wodę
– bardzo krótki czas suszenia
– ze względu na dużą wydajność zalecana w toaletach o dużym
natężeniu ruchu

Elektryczna suszarka do włosów E85H
- basenowa -

7.11

szer. = 28 cm / wys. = 25.5 cm / gł. = 24.5 cm

wersja matowa
symbol E85HS

–
–
–
–
symbol E85H

wersja polerowana
symbol M30C

moc wyjściowa 2450 W
włączana przyciskiem
czas jednego cyklu pracy: 90 s
obudowa żeliwna o grubość 6 mm, pokryta białą
glazurowaną porcelaną lub wykonana ze stali
matowej lub polerowanej
Artykuł na zamówienie.

wersja polerowana
7.12

symbol E85HC

Elektryczna suszarka do włosów SLON
szer. = 9 cm / wys. = 70 cm / gł. = 12 cm

–
–
–
–

moc wyjściowa 700 W
włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i zawieszeniu węża
obudowa z tworzywa sztucznego
dostępna w kolorze białym

symbol SLON
7.13

Elektryczna suszarka do włosów - hotelowa
szer. = 19 cm / wys. = 18 cm / gł. = 11 cm

symbol M48H

– moc wyjściowa: 1600 W / 800 W
– włączana i wyłączana automatycznie po wyjęciu / zawieszeniu w uchwycie
ściennym
– przełącznik wyboru mocy i prędkości wypływu powietrza
– wyłącznik grzałki
– obudowa z tworzywa sztucznego
– dostępna w kolorze białym
UWAGA: Nie używać w trakcie kąpieli w wannie lub pod przysznicem, ani nad
umywalką wypełnioną wodą.

Dane techniczne suszarek

symbol
moc wyjściowa
waga
poziom hałasu
bryzgoszczelność
wydajność skuteczna
prędkość powietrza
temperatura powietrza*
efektywny czas suszenia

M30A / M30S / M30C
420 - 1150 W
4,7 kg
IP23
2,93 - 3,16 m³/min
200 - 325 km/h
-

* w odległości 10 cm od wylotu, przy temperaturze otoczenia 21 °C
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M70A
1750 W
9,5 kg
<70 db
IP31
5,75 m³/min
300 km/h
10 - 12 s

E85H / E85HS / E85HC
2450 W
11,5 kg
70 dB
IP23
5,5 m³/min
96 km/h
53 °C
90 s

SLON
700 W
1,02 kg
54 dB
klasa II
0,73 m³/min
100 km/h
37 °C
-

M48H
1600 W / 800 W

8.1

– dostępny w czterech wielkościach
– pojemności: 7.5, 12, 20, 28 litrów
– wykonany z tworzywa sztucznego z dodatkiem
kopolimerów
– odporny na pękanie
– dostępny w kolorze białym
– pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
– zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiaderko
– dostosowany do jednorazowych worków
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.2
–
–
–
–
–
–
–

symbol
B52B
symbol
B52A

28.5 cm

24.5 cm

33.5 cm

39 cm

45.5 cm

52 cm

25 cm

21 cm

29 cm

20 l

35 l

35 l

KOSZ NA ODPADY z zamykaną pokrywą

symbol
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

8.7

B7A
10 l

B7B
25 l

26 cm

36 cm

36 cm

47 cm

16 cm

28 cm

20 l

35 l

B8C
25 l

B8D
50 l

KOSZ NA ODPADY z uchylną pokrywą
symbol
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

B8A
9l

B8B
15 l

21cm

25 cm

30 cm

38.5 cm

37 cm

46 cm

55 cm

63.5 cm

20 cm

24 cm

28 cm

33.5 cm

20 l

20 l

35 l

60 l

DUŻE POJEMNIKI na odpady

dostępne w dwóch wielkościach
pojemności: 100 litrów i 110 litrów
wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego
wyposażone w uchwyty i kółka ułatwiające przesuwanie
mniejszy pojemnik posiada ręcznie otwieraną pokrywę
większy pojemnik jest otwierany przyciskiem pedałowym
dostosowane do jednorazowych worków
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.6

symbol
KTS101

KAB404
28 l

symbol KAB405
poj.
50 l
35 cm
szer.
68.5 cm
wys.
44.5 cm
gł.
worek
60 l

symbol B52A
poj.
100 l
51 cm
szer.
78 cm
wys.
60 cm
gł.
worek
160 l

B52B
110 l
54 cm
80 cm
63 cm

160 l

KOSZ SANITARNY na podpaski higieniczne

– pojemność 20 litrów
– kształ umożliwia postawienie pojemnika między toaletą i ścianą
nawet w małej kabinie
– specjalna konstrukcja pokrywy pozostawia zawartość stale zamkniętą
i niewidoczną
– pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
– wykonany z tworzywa sztucznego
– dostępny w kolorze białym
– wymagane jest zastosowanie jednorazowych worków o symbolu W30T

symbol
KTN101

KAB403
20 l

KOSZ NA ODPADY otwierany przyciskiem pedałowym

dostępny w czterech wielkościach
pojemności: 9 litrów, 15 litrów, 25 litrów i 50 litrów
wykonany z tworzywa sztucznego
dostępny w kolorze białym
uchylna pokrywa
dostosowany do jednorazowych worków
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.5

–
–
–
–
–
–
–
–

KAB402
12 l

dostępny w dwóch wielkościach
pojemność 10 litrów i 25 litrów
wykonany z tworzywa sztucznego
dostępny w kolorze białym
dostosowany do jednorazowych worków
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.4

–
–
–
–
–
–
–

symbol KAB401
poj.
7.5 l
24.5 cm
szer.
32.5 cm
wys.
21 cm
gł.
worek
20 l

pojemność 50 litrów
wykonany z tworzywa sztucznego z dodatkiem kopolimerów
odporny na pękanie
dostępny w kolorze białym
pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym
dostosowany do jednorazowych worków
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.3

–
–
–
–
–
–

KOSZE

KOSZ NA ODPADY otwierany przyciskiem pedałowym

KOSZ OTWARTY wiszący MERIDA TOP

– pojemność 40 litrów
– wykonany z tworzywa ABS
– dostępny w kolorze białym z niebieskim lub ciemnoszarym
kołnierzem i blokadą otwierającą obudowę
– mocowany do ściany
– dostosowany do jednorazowych worków
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
– wyposażony w wewnetrzny stelaż do mocowania worka

symbol
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

B9A
20 l
15.5 cm
57 cm
54 cm

W30T

niebieski KTN101
szary KTS101
poj.
40 l
33 cm
szer.
60 cm
wys.
22.5 cm
gł.
worek
60 l
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8.8
–
–
–
–
–

KOSZ SIATKOWY wiszący

8.10

symbol
poj.
wys.
śr.
worek

B3A
5l

B3B
12 l

B3C
20 l

28

–
–
–
–
–
–
–

54 cm
26 cm

60 l

B3D
30 l

44.5 cm

66 cm

25 cm

29.5 cm

29.5 cm

7l

20 l

35 l

60 l

B4C
B5C
20 l

B4D
B5D
30 l

matowy
B4A
polerowany B5A
poj.
5l
28 cm
wys.
20.5 cm
śr.
worek
7l

KUBEŁEK - KOSZ NA PAPIER
MATOWY lub POLEROWANY

B4B
B5B
12 l
39 cm

44.5 cm

66 cm

25 cm

29.5 cm

29.5 cm

20 l

35 l

60 l

matowy
polerowany
poj.
wys.
śr.
worek

KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ otwarty MATOWY

B11A
B10A
7l

B11B
B10B
15 l

23 cm

31 cm

21 cm

26 cm

7l

20 l

matowy
poj.
śr.
wys.
worek

KSM103
10 l
23 cm
26.5 cm

35 l

STALOWY KOSZ PEDAŁOWY MATOWY lub POLEROWANY
matowy
polerowany
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

KMS34
KMS33
45 l
37 cm
68.5 cm
49 cm

60 l

STALOWY KOSZ SAMOGASZĄCY MATOWY lub POLEROWANY

pojemność 30L
stal nierdzewna matowa lub polerowana
skuteczność dławienia ognia potwierdzona certyfikatem TUV
opatentowana, unikalna konstrukcja pokrywy
specjalna konstrukcja
stalowe, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
pokrywy powoduje
niewidoczne mocowanie worka
samogaszenie ognia
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
zaprószonego wewnątrz kosza
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34 cm

39 cm

duża pojemność 45L
stal nierdzewna matowa lub polerowana
powłoka FPP - bez odcisków palców
szczelne zamknięcie pokrywy
pokrywa z funkcją „zawsze otwarte”
wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa
bardzo wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy
wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem
niewidoczne mocowanie worka
stalowy pedał
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
solidny uchwyt do przenoszenia
8.15

35 l

28 cm

– dostępny w wersji matowej
– pojemność 10 litrów
– stalowa obudowa nakładana na metalowy pojemnik doskonale
ukrywa brzegi jednorazowego worka
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.14

24 cm

20.5 cm

dostępny w dwóch wielkościach: 7 litrów i 15 litrów
stal nierdzewna matowa lub polerowana
bezpieczna dla podłogi, nierysująca podstawa z tworzywa
zaokrąglona górna krawędź
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.13

35 cm

STALOWY KOSZ PEDAŁOWY MATOWY lub POLEROWANY

dostępny w czterech wielkościach: 5L, 12L, 20L i 30L
stal nierdzewna matowa lub polerowana
szczelne zamknięcie pokrywy
wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
solidny uchwyt do przenoszenia kosza
niewidoczne mocowanie worka
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.12

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

B2A
B2B
47 l

32 cm

STALOWY KOSZ PEDAŁOWY w kolorze białym

dostępny w czterech wielkościach: 5L, 12L, 20L i 30L
stal nierdzewna lakierowana
szczelne zamknięcie pokrywy
wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem
solidny uchwyt do przenoszenia kosza
niewidoczne mocowanie worka
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.11

–
–
–
–
–

biały PCV
nierdzewny
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

KOSZ SIATKOWY stojący

– wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV
lub z prętów ze stali nierdzewnej
– bardzo wygodny w użytkowaniu
– kosz z prętów ze stali nierdzewnej posiada uchwyty
umożliwiające przykręcenie do ściany
– dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych
– pojemność 47 litrów
– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

–
–
–
–
–
–
–
–

B1A
22 l

wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV
posiada uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany
dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych
pojemność 22 litry
oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
8.9

–
–
–
–
–
–
–
–

symbol
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

matowy
polerowany
poj.
wys.
śr.
worek

KMS20
KMS12
30 l
29.3 cm
68.6 cm

60 l

8.16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

STALOWY KOSZ RĘCZNY MATOWY lub POLEROWANY

pojemność 25L, kosz prostokątny
stal nierdzewna polerowana
pokrywa otwierana dłonią
opatentowany system TouchBin
szczelne zamknięcie pokrywy z uszczelką
bardzo cicha praca pokrywy
wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem
niewidoczne mocowanie worka
nierysująca podstawa bezpieczna dla podłog
solidny uchwyt do przenoszenia

KOSZ NA ODPADY otwarty
MERIDA STELLA PLUS 47 l

8.17
–
–
–
–

otwieranie
pokrywy

pojemność 47 litrów
dostępny w wersji matowej
wyposażony w zdejmowaną pokrywę z otworem
możliwość zamocowania do ściany

KOSZ Z UCHYLNĄ pokrywą
MERIDA STELLA 27 l

8.18

–
–
–
–

KOSZ Z OTWARTĄ pokrywą
MERIDA STELLA 27 l

–
–
–
–
–
–

matowy
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

KSM102
47 l

26.5 cm
72.5 cm
26.5 cm

60 l

33 cm
63 cm
25 cm

60 l

matowy
KSM101
polerowany KSP101
poj.
27 l
33.8 cm
szer.
64 cm
wys.
16.1 cm
gł.
worek
60 l

pojemność 27 litrów
wyposażony w zdejmowaną pokrywę ze stożkowym otworem
możliwość zamocowania do ściany
dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej

KOSZ do damskich toalet
MERIDA STELLA 4.5 l

8.20

KMS44
KMS43
25 l

matowy
KSM201
polerowany KSP201
poj.
27 l
33.4 cm
szer.
59.5 cm
wys.
16.5 cm
gł.
worek
60 l

– pojemność 27 litrów
– wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem,
domykanym sprężyną
– możliwość zamocowania do ściany
– dostępny w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
8.19

matowy
polerowany
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

matowy
poj.
szer.
wys.
gł.
worek

pojemność 4,5 litra
dostępny w wersji matowej
wyposażony w unoszoną pokrywę
mocowany do ściany
łączenia boków spawane i szlifowane
niewidoczne zawiasy

KSM301
4.5 l
22.5 cm
26 cm
10 cm

7l

JEDNORAZOWE worki na śmieci

8.21

– pojemności, wymiary, kolory - podane w tabeli

Linia

ECONOMY

®

w rolce

Linia

OPTIMUM

®

pogrubione, w rolce

składane

czarne
niebieske
czarne
niebieskie
czerwone
bezbarwne
zielone
żółte
białe
czarne
niebieskie
czerwone
bezbarwne
zielone
żółte
białe

Linia

HYGIENIC

®

worki z folii LD, dwuwarstwowe
z taśmą ściągającą

srebrzystoczarne

7 litrów

20 litrów

35 litrów

60 litrów

120 litrów

160 litrów

240 litrów

35 x 40 cm

44 x 50 cm

50 x 60 cm

60 x 90 cm

70 x 110 cm

90 x 110 cm

110 x 110 cm

W01
W01N

W11
W11N

W21
W21N
WOC101
WON101
WOR101
WOT101
WOZ101
WOY101
WOB101
W20
W20N
W20C
W20P
W20Z
W20Y
W20B

W31
W31N
WOC201
WON201
WOR201
WOT201
WOZ201
WOY201
WOB201
W30
W30N
W30C
W30P
W30Z
W30Y
W30B

W41
W41N
WOC301
WON301
WOR301
WOT301
WOZ301
WOY301
WOB301
W40
W40N
W40C
W40P
W40Z
W40Y
W40B

WOC401
WON401
WOR401
WOT401
WOZ401
WOY401
WOB401
W50
W50N
W50C
W50P
W50Z
W50Y
W50B

53 x 60 cm
rolka 20 szt.

70 x 75 cm
rolka 15 szt.

70 x 100 cm
rolka 10 szt.

W20T

W30T

W40T

W60

Worki pakowane są po 50 szt., z wyjątkiem: worków OPTIMUM o pojemności 160 l, które są pakowane po 25 szt., worków składanych o pojemności 160 l i 240 l, które są
pakowane po 10 szt. oraz worków HYGIENIC, które są pakowane następująco: W20T – 20 szt., W30T – 15 szt. ,W40T – 10 szt.

więcej na www.merida.com.pl

29

8.22
–
–
–
–

STALOWA popielnica z koszem

wykonana ze stali nierdzewnej matowej
zdejmowana pokrywa
wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
zaopatrzona w wyjmowane, metalowe wiadro na odpady o poj. 9 l

wykonane ze stali malowanej proszkowo
zdejmowana, niklowana pokrywa
wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie
zaopatrzone w wyjmowane, metalowe wiadro na odpady o poj. 9 l
dostępne w kolorze białym i czarnym

biała
czarna
wys.
śr.
wiadro

LUSTRO z ozdobną ramką

9.1

– z ozdobną metaliczną ramką
– lustro można zamontować za pomocą dwóch wieszaków do luster symbol WS1
40 cm x 60 cm

symbol LU1

9.2

LUSTRA z fazowanymi brzegami

– dostępne w dwóch wielkościach
– lustra można zamontować za pomocą dwóch wieszaków do luster symbol WS1
40 cm x 60 cm

symbol LU2

50 cm x 60 cm

symbol LU4

9.3

40 cm x 60 cm

symbol LU7

–
–
–
–

LUSTRA w oprawie chromowanej na metalowym stelażu

dostępne w dwóch wielkościach
zaopatrzone w stelaż umożliwiający montaż w pionie lub poziomie
dwa boki oprawione w chromowane rurki
inne rozmiary dostępne na zamówienie

50 cm x 60 cm

symbol LU8

9.4

40 cm x 60 cm

symbol LU9B

–
–
–
–

LUSTRA uchylne w oprawie chromowanej na metalowym stelażu

do toalet dla niepełnosprawnych
dostępne w dwóch wielkościach
dwa boki oprawione w chromowane rurki
lustro o symbolu LU10B z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia

GSM010
50 cm x 60 cm

symbol LU10B

9.5

40 cm x 60 cm

symbol LU5S

–
–
–
–

30

LUSTRA w ramie metalowej matowej

zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia
dostępne w dwóch wielkościach
zaopatrzone w otwory umożliwiające montaż w pionie lub poziomie
inne rozmiary dostępne na zamówienie

50 cm x 60 cm

symbol LU6S

więcej na www.merida.com.pl

P1M
60.5 cm
22.5 cm

9l

POPIELNICE z koszem

8.23
–
–
–
–
–

matowa
wys.
śr.
wiadro

P1B
P1C
65 cm
20 cm

9l

10.1

SZCZOTKA do WC z uchwytem
szer. = 10 cm / wys. = 39 cm / gł. = 10 cm

–
–
–
–

uchwyt przykręcany do ściany
dostępna w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
wymienna końcówka szczotki (SZ11)

wersja matowa

wersja polerowana

symbol SZ15S

symbol SZ15C

10.2

SZCZOTKA do WC z uchwytem
szer. = 8 cm / wys. = 39 cm / gł. = 10,1 cm

–
–
–
–
–

uchwyt przykręcany do ściany
dostępna w dwóch wersjach: matowej lub polerowanej
wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
wymienna końcówka szczotki (SZ11)
dostępna również w wersji stojącej:
wersja stojąca matowa symbol SZ18S
wersja stojąca polerowana symbol SZ18C

wersja matowa
symbol SZ16S

wersja polerowana
symbol SZ16C

10.3

SZCZOTKA do WC z uchwytem
szer. = 8 cm / wys. = 39 cm / gł. = 10,1 cm

–
–
–
–
–
wersja matowa
symbol SZ17S

uchwyt przykręcany do ściany
wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
rączka szczotki z klapką zapobiegającą wydostawaniu się zapachów
dostępna w wersji matowej lub polerowanej
dostępna również w wersji stojącej:
wersja stojąca matowa symbol SZ19S
wersja stojąca polerowana symbol SZ19C

10.4

wersja polerowana
symbol SZ17C

SZCZOTKA do WC z uchwytem
śr. = 12 cm / wys. = 42.5 cm

– uchwyt do szczotki wykonany z aluminium
– dostępna w kolorze białym oraz srebrnym matowym lub srebrnym błyszczącym
– srebrne uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej
wersja matowa

symbol SZ1B

wersja polerowana

10.5

symbol SZ1MS
symbol SZ1S

SZCZOTKA do WC z uchwytem
szer. = 12 cm / wys. = 43 cm / gł. = 12 cm

– wykonana z tworzywa sztucznego
– dostępna w kolorze białym
– specjalny kształt szczotki pozwala na czyszczenie również wewnętrznej
krawędzi muszli
symbol TAS03

11.1

WIESZAKI metalowe

11.2

– wykonane z mosiądzu chromowanego
– dostępne w wersji matowej lub polerowanej

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW30

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW31

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW29

śr. = 5 cm
gł. = 5.5 cm

MHW28

PIKTOGRAMY

– wykonane ze stali nierdzewnej
– dostępne w wersji matowej
– wymiar 10 x 10 cm

GSM007

szer. = 8.5 cm
wys. = 7.5 cm
gł. = 4.0 cm

MHW21

GSM008

GSM009

GSM010
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PORĘCZE DO TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GSM010

-

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
średnica rurki 32 mm
do użytku w toaletach publicznych
konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

PORĘCZE UCHYLNE PRZY WC
12.1

PORĘCZ uchylna z uchwytem
na papier toaletowy
symbol TPC10

12.2

PORĘCZ uchylna z uchwytem
na papier toaletowy
symbol TPC05

– długość 600 mm
120

120

250

ø32

750

PORĘCZ uchylna
symbol TPC09

250

ø32

600

12.3

12.4

PORĘCZ uchylna
symbol TPC12

– długość 600 mm
120

– długość 750 mm

120

250

ø32

– długość 750 mm

250

ø32

600

750

PORĘCZE STAŁE PRZY WC
12.5

PORĘCZ stała łukowa
symbol TPC08

12.6

PORĘCZ stała łukowa
symbol TPC07

– długość 600 mm
120
250

ø32

120
250

ø32

600

12.7

– długość 750 mm

750

PORĘCZ kątowa lewa

12.8

PORĘCZ kątowa prawa

symbol TPC14

symbol TPC13

700

700
ø32
ø32

500

100

500

100

PORĘCZE PROSTE PRZY UMYWALCE
12.9

PORĘCZ prosta
symbol TPC01

12.10

symbol TPC02

– długość 400 mm
80

ø32

100

32
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PORĘCZ prosta

400

80

ø32

100

600

– długość 600 mm

PORĘCZE PRZY UMYWALCE
12.11

PORĘCZ umywalkowa lewa
symbol TPC04

PORĘCZ umywalkowa prawa

12.12

symbol TPC03

– długość 550 mm

– długość 550 mm

ø32

ø32

238

238

550

550
238

238

PORĘCZE MONTOWANE DO PODŁOGI
12.13

PORĘCZ podłogowo-ścienna lewa

12.14

symbol TPC24

symbol TPC23

750

350

750

800

350

800

230

12.15

PORĘCZ podłogowo-ścienna prawa

230

DLA MATEK Z DZIEĆMI

PORĘCZ uchylna mocowana do podłogi
symbol TPC06

symbol TPC11

z uchwytem na
papier toaletowy
GSM009
12.17

STANOWISKO do przewijania dzieci
i niemowląt
symbol BC1

ø32

- rozkładane, mocowane do ściany
- dostępna w kolorze jasnopopielatym
- przeznaczone do użytku dla dzieci
nie przekraczających 23 kg wagi
- posiada atest PZH i pozytywną opinię
Instytutu Matki i Dziecka
- zaopatrzone w specjalny pojemnik
na ręczniki papierowe

796

158

240

725

520
490

12.16

KRZESŁO prysznicowe

KRZESŁO nawannowe

symbol TPC21

symbol TPC22

80

910
510

120

450

250
400

33
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
13.1

ELEKTRONICZNY odświeżacz powietrza SELECT+
szer. = 9 cm / wys. = 22 cm / gł. = 7.5 cm

–
–
–
–
–
–
–
symbol OE3

–
–
–

w pełni automatyczne działanie
elegancki wygląd
bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³)
możliwość programowania wielu parametrów: trzech opcji wykorzystania wkładu (30-60-90 dni);
dobowego cyklu pracy (12/24 godz.); indywidualne ustawienie godziny rozpoczęcia pracy
urządzenia; pracy w wybrane dni tygodnia (min. 5 dni pracy w tygodniu)
wskaźnik ilości dni do wymiany wkładu zapachowego
wskaźnik zużycia baterii
możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego w razie konieczności wymiany
wkładu zapachowego lub wymiany baterii
możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu
zasilany prądem z baterii elektrycznych (2 x R20)
maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii

13.2

ELEKTRONICZNY odświeżacz powietrza PULSE II
szer. = 9 cm / wys. = 22 cm / gł. = 7.5 cm

–
–
–
–
–
–
–
–

symbol OE4

w pełni automatyczne działanie
elegancki wygląd
bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³)
programowana częstotliwość emisji zapachu (interwał 5 do 25 min.)
trzy opcje działania: w dzień, w nocy, przez całą dobę
wskaźnik zużycia baterii
wskaźnik zużycia wkładu zapachowego
możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego w razie konieczności wymiany
wkładu zapachowego lub wymiany baterii
– możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu
– zasilany prądem z baterii elektrycznych (2 x R20)
– maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii

13.3

WYMIENNE wkłady do elektronicznych
odświeżaczy powietrza SELECT+ i PULSE II

Oryginalne wkłady zapachowe o unikalnej formule glikolowej są gwarancją wysokiej jakości i skutecznego odświeżania powietrza - rozpylając substancje wonne skutecznie odświeżają pomieszczenie.
Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje pożądany zapach w
pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³.
Oferowane wkłady zapachowe:
symbol
symbol
symbol
symbol

OE23
OE26
OE41
OE79

RIVIERA
VIVA
WILD FRUITS
BAHIA

– przyjemne, uniwersalne zapachy nadające się zwłaszcza do biur, hoteli,
restauracji, sklepów i hipermarketów, sal konferencyjnych, recepcji,
sekretariatów, a także sal obsługi klientów

symbol OE22
symbol OE27

EXOTIC FRUITS
SUNSET

– delikatne zapachy, doskonałe do biur, ekskluzywnych klubów
i gabinetów menadżerskich

symbol OE21

FIRST IMPRESSION – szczególnie odpowiedni w toaletach, umywalniach, szatniach i siłowniach

symbol OE25

CITRUS

– wyjątkowo skuteczny w toaletach i umywalniach

symbol OE24
symbol OE42

ORANGE
WILD FLOWERS

– skuteczny zarówno w wejściach, ciągach komunikacyjnych, szatniach, 		
poczekalniach, jak i w toaletach i umywalniach

symbol OE29

ANTITABAC

– skutecznie usuwa nieprzyjemny zapach dymu nikotynowego, przywracając
neutralny zapach w pomieszczeniach

symbol OE77

DAVANIA

– przyjemny, niepowtarzalny, tajemniczy zapach

34
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13.4

HOTELOWY odświeżacz powietrza DAVANIA

–
–
–
–
–

symbol OE7H

przyjemny, niepowtarzalny, tajemniczy zapach
do ręcznego rozpylania
idealny do odświeżania pokoi hotelowych
wyjątkowo trwały - raz rozpylony zapach utrzymuje się przez 24 godziny
duży pojemnik i specjalny kształt dyszy zapewniają ogromną siłę rozpylenia,
gwarantującą najlepsze rozprzestrzenienie zapachu w pomieszczeniu
– zaleca się stosowanie z umiarem
– doskonałe rozwiązanie dla pomieszczeń, w których nie ma elektronicznych
odświeżaczy powietrza
Zapach dostępny również w puszce wkładu zapachowego (symbol OE77) do elektronicznych odświeżaczy powietrza SELCT+ i PULSE II.

G569 Buz Fresh Duftöl

13.5

symbol TOB001

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza stosowany w toaletach, przebieralniach, obiektach sportowych i gastronomicznych. Pozostawia przyjemy,
długotrwały i świeży, kwiatowy zapach. Możliwość użycia w urządzeniach
klimatyzacjynych. Nie pozostawia plam.
Pojemność 500 ml

13.6

symbol M530

ZAPACH z profesjonalnej linii środków
utrzymania czystości biuro & hotel line

Środek gotowy do użycia o dużej skuteczności i wydłużonym czasie działania.
Przeznaczony do: pokoi, korytarzy, holów, biur, sal konferencyjnych, toalet
i palarni. Eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz skutecznie usuwa zapach tytoniu
i dymu papierosowego. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach
zawilgoconych. Pojemność 500 ml

13.7

DRZWIOWY odświeżacz powietrza WINDOOR
szer. = 9,5 cm / wys. = 14,5 cm / gł. = 3.5 cm

symbol GOD001

– odświeżacz mocowany do drzwi - ruch powietrza przy otwieraniu / zamykaniu
drzwi powoduje uwalnianie zapachu z umieszczonej w odświeżaczu saszetki
zapachowej
– wymienna saszetka zapachowa zapewnia do 30 dni odświeżania
– obsługa odświeżacza sprowadza się do okresowej wymiany saszetek zapachowych
– zamykany na kluczyk

WYMIENNE saszetki zapachowe
do odświeżacza WINDOOR

13.8

– wymienna saszetka zapachowa zapewnia do 30 dni odświeżania
– w sprzedaży posiadamy saszetki z dwoma rodzajami zapachów:
cytrusowym - POMELOS
eukaliptusowym - VERVEINE EUCALYPTUS

symbol ODS001
symbol ODS002

13.9

WYMIENNE pojemniki do toaletowego
odświeżacza powietrza

– wymienny pojemnik zapewnia 1650 rozpyleń środka zapachowego
– w sprzedaży posiadamy dwa rodzaje zapachów:
JAŚMINOWY
WODA KOLOŃSKA

symbol OD11
symbol OD12

13.10
–
–
–
–
–
symbol MK002
symbol MK001

NEUTRALIZATOR zapachów ODOR Gone

likwiduje przykre zapachy
środek naturalny, nietoksyczny, nie zawiera alkoholu
bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego
aplikowany z atomizera
dostępny w dwóch wielkościach opakowań:
pojemność 500 ml
pojemność 125 ml

35
więcej na www.merida.com.pl

MYDŁA W PIANIE I W PŁYNIE
14.1

MYDŁA w pianie
opis
Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS®
Mydło dozowane w postaci piany. Z jednego opakowania można uzyskać ponad 1500 porcji.
Mydło o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawiera pochodne lanoliny i inne
substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. Ma ładny zapach.
Mydło w pianie MERIDA DELI LUX®
Mydło dozowane w postaci piany. Z jednego opakowania można uzyskać ponad 1500 porcji.
Mydło o bardzo dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawiera substancje na bazie oleju
kokosowego i betainę. Zapobiega wysuszaniu skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość. Ma ładny zapach.
Mydło w pianie MERIDA DELI LUX® BEZWONNE
Mydło dozowane w postaci piany. Z jednego opakowania można uzyskać ponad 1500 porcji. Nie
przenosi obcego zapachu na produkty spożywcze. Łagodnie działające, nadaje się do częstego
używania. Mydło o bardzo dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawiera substancje
na bazie oleju kokosowego i betainę. Zapobiega wysuszaniu skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość.

14.2

opakowanie symbol
handlowe
wkład
880 ml

M10P

wkład
880 ml

M11P

wkład
880 ml

M11XP

kolor

symbol

liliowy

M7L

seledynowy

M7S

żółty
biały
różowy
niebieski

M2C
M2B
M2R
M2N

zielony
turkusowy
zielony
turkusowy

M3Z
M3T
M3ZA
M3TA

MYDŁA w płynie
opakowanie
handlowe

opis
Mydło w płynie MERIDA CASTOR
Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjących.
Dostępne w dwóch kolorach i zapachach.
®

kanister
5kg

Mydło w płynie MERIDA DEA®
Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych.
Zawiera pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszaniu
skóry. Dostępne w czterech kolorach i zapachach.

kanister
5kg

Mydło w płynie MERIDA ALVA®
Łagodnie działające. Zawiera substancje na bazie oleju kokosowego,
kolagen i pochodne lanoliny. Zapobiega wysuszaniu skóry, nadaje jej
elastyczność i gładkość. Dostępne w dwóch kolorach i zapachach.

kanister
5 kg
kanister
2,2 kg

Mydło w płynie MERIDA SILVA®
Mydło w płynie typu „dwa w jednym” zawiera m. in. glukopony mające doskonałe właściwości pielęgnacyjne skóry, jak również gluadyny - roślinne proteiny,
szczególnie cenne składniki pielęgnacyjne chroniące skórę i włosy. Zawarta w
mydle prowitamina B5 poprawia zdolność skóry do wchłaniania i utrzymywania wilgoci, co zapewnia skórze elastyczność i zapobiega jej wysuszaniu oraz
podrażnieniom. Cechuje się szlachetnym, specjalnie dobranym zapachem.
Mydło w płynie MERIDA LUNA®
Mydło luksusowe, opalizujące, perliste. Zawiera łagodne substancje myjące oraz prowitaminę B5, alantoinę, kondycjoner i glicerynę. Delikatnie
myje skórę, nawilża, łagodzi podrażnienia. Pozostawia uczucie jedwabistej gładkości. Posiada ładny, intensywny zapach.

kanister
5 kg
kanister
2,2 kg
kanister
2,2 kg
wkład
880 ml

Specjalistyczne mydło w płynie MERIDA FORTE®
Posiada silne właściwości usuwania zabrudzeń takich jak smary, oleje
itp. Zawiera pochodne lanoliny i monoglicerydów.

kanister
5 kg

biały
perłowy

turkusowy
perłowy

zielony

Specjalistyczne mydło w płynie dla przemysłu spożywczego MERIDA ALVA® BEZWONNE
Nie przenosi obcego zapachu na produkty spożywcze. Łagodnie działające, nadaje się do częstego używania. Zawiera substancje na bazie
kanister
słomkowy
oleju kokosowego, kolagen i pochodne lanoliny. Zapobiega wysuszaniu
5 kg
skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość.
Mydło w płynie DEZYNFEKUJĄCE
Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym. Oprócz normalnych badań
kanister
związanych z uzyskaniem atestu handlowego, mydło DEZYNFEKUJĄCE
5 kg
przeszło szereg badań klinicznych, które potwierdziły jego wysoką skukanister
słomkowy
teczność w zwalczaniu bakterii chorobotwórczych.
2,2 kg
Posiada świadectwo jakości instytutu leków nr MM-0076/IL
wkład
880 ml
14.3

M4
M4A

M8A
M8P

M5

M3X

M6
M6A
M6P

JEDNORAZOWE wkłady do dozownika D19

W sprzedaży posiadamy wkłady z mydłem LUNA®, ALVA® BEZWONNYM, DEZYNFEKUJĄCYM, płynem dezynfekcyjnym ETAPROBEN
oraz KREMEM PIELĘGNACYJNYM DO RĄK - krem przeznaczony jest do pielęgnacji dłoni, zawiera substancje nawilżające, natłuszczające, witaminę E, prowitaminę B5 oraz olej silikonowy i rycynowy.

MERIDA LUNA
symbol M8P

MERIDA ALVA
symbol M3XP

Mydło dezynfekujące
symbol M6P

ETAPROBEN
symbol EP12

Pojemność jednorazowych wkładów 880 ml (1000 ml - ETAPROBEN)
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KREM DO RĄK
symbol KR21

RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE
15.1

RĘCZNIKI papierowe składane w „Z”
ilość
własności
warstw
Pojedyncze ręczniki papierowe STANDARD
surowiec

kolor

papier
makulaturowy

jasnozielony

wymiary
ręcznika

opakowanie handlowe

symbol

gofrowane

25 x 23 cm

karton 4 000 szt.
(20 paczek po 200 szt.)

PZ21

gofrowane

25 x 23 cm

karton 4 000 szt.
(20 paczek po 200 szt.)

PZ11

gofrowane

25 x 23 cm

karton 5 000 szt.
(20 paczek po 250 szt.)

PZ14

gofrowane

25 x 23 cm

karton 4 000 szt.
(20 paczek po 200 szt.)

PZ12

gofrowane,
miękkie

25 x 23 cm

karton 3 200 szt.
(16 paczek po 200 szt.)

PZ15

gofrowane,
miękkie,
grube

24 x 23 cm

karton 2 860 szt.
(20 paczek po 143 szt.)

PZ93.1

gofrowane,
miękkie,
grube

24 x 23 cm

karton 3 210 szt.
(15 paczek po 214 szt.)

PZ31

gofrowane,
miękkie,
grube

24 x 23 cm

karton 3 210 szt.
(15 paczek po 214 szt.)

PZ32

karton 4000 szt.
(20 paczek po 200 szt.)

PZ94

wymiary
ręcznika

opakowanie handlowe

symbol

gofrowane

31 x 25 cm

karton 3 000 szt.
(20 paczek po 150 szt.)

PZ92

2

gofrowane,
miękkie,
grube

33 x 23 cm

karton 2 880 szt.
(20 paczek po 144 szt.)

PZ91.1

1

Pojedyncze ręczniki papierowe ZIELONE
papier
makulaturowy

zielony

1

Pojedyncze ręczniki papierowe SZARE
papier
makulaturowy

szary

1

Pojedyncze ręczniki papierowe BIAŁE
papier
makulaturowy

biały

1

Pojedyncze ręczniki papierowe IDEAL
100 % celulozy

biały

2

Pojedyncze ręczniki papierowe Z TOP
100 % celulozy

biały

2

Pojedyncze ręczniki papierowe ZIELONE
papier
makulaturowy

zielony

2

Pojedyncze ręczniki papierowe BIAŁE
papier
makulaturowy

biały

2

Pojedyncze ręczniki celulozowe BIAŁE
100 % celulozy

15.2

biały

2

3-panelowe,
gofrowane, 24 x 20,3 cm
miękkie,
grube

RĘCZNIKI papierowe składane w „C”
ilość
własności
warstw
Pojedyncze ręczniki papierowe „C” ZIELONE
surowiec

kolor

papier
makulaturowy

zielony

1

Pojedyncze ręczniki papierowe C TOP
100 % celulozy

15.3

biały

SERWETKI gastronomiczne
Serwetki gastronomiczne
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

wymiary
serwetki

opakowanie handlowe

symbol

100 % celulozy

biały

1

gofrowane,
wysokiej
jakości

17.7 x 16.3
cm

karton 2 000 szt.
(20 paczek po 100 szt.)

PX008

DOZOWNIK serwetek gastronomicznych
- serwetki dozowane i uzupełniane z dwu stron urządzenia
- dozownik mocowany do stołu czterema przyssawkami
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RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLACH
16.1

RĘCZNIKI PAPIEROWE w rolach do mechanicznych podajników, z adaptorem
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

średnica
długość
średnica opakowanie
wysokość
zewnętrzna
ilość listków*
tulei
handlowe

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA ECONOMY AUTOMATIC do podajnika MAXI
papier
gofrowane,
m
1
20 cm
20 cm 909250
makulaturowy zielony
wzmacniane
listków* 4 cm
Ręczniki papierowe w rolach MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC do podajnika MAXI
papier
gofrowane,
m
1
20 cm
20 cm 909250
makulaturowy biały
wzmacniane
listków*
Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP AUTOMATIC do podajnika MAXI
gofrowane,
m
100% celulozy biały
1
20 cm
20.5 cm 980270
miękkie
listków*
Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP AUTOMATIC do podajnika MAXI
gofrowane,
m
100% celulozy biały
2
18.5 cm
20 cm 509140
miękkie
listków*
Ręczniki papierowe w rolach MERIDA ECONOMY AUTOMATIC do podajnika MINI
papier
gofrowane,
m
1
14.5 cm
20 cm 498137
makulaturowy zielony
wzmacniane
listków*

symbol

(symbol poprzedni)

6 szt.

RAZ301

4 cm

6 szt.

RAB301

4 cm

6 szt.

RAB302

4 cm

6 szt.

RAB308

4 cm

11 szt.

RAZ401

4 cm

11 szt.

RAB401

4 cm

6 szt.

RAB402

(REZ301)

(PR24 x 6)

(PR27 x 6)

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC do podajnika MINI
papier
gofrowane,
m
1
14.5 cm
20 cm 498137
makulaturowy biały
wzmacniane
listków*
Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP AUTOMATIC do podajnika MINI
gofrowane,
m
100% celulozy biały
1
15 cm
20.5 cm 509140
miękkie
listków*

(PR23 x 6)

* ilość listków wynika z konstrukcji automatycznego dozownika, który podaje ręczniki o długości 27.5 cm

16.2

RĘCZNIKI PAPIEROWE w rolach - wyciągane ze środka roli
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

1

gofrowane

średnica
długość średnica opakowanie symbol
wysokość
zewnętrzna
ilość listków
tulei
handlowe (symbol poprzedni)

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA ECONOMY
papier
szary
makulaturowy

13 cm
18 cm

18 cm

RES203

65 m

6 cm

12 szt.

140 m

6 cm

6 szt.

90 m

6 cm

12 szt.

180 m

6 cm

6 szt.

RKZ102

116 m

6 cm

12 szt.

RKB202

320 m

6 cm

6 szt.

RKB102

6 cm

12 szt.

(ROB201 x 12)

6 cm

6 szt.

(ROB101 x 6)

6 cm

12 szt.

(PR31 x 12)

6 cm

6 szt.

(PR20 x 12)

RES103
(PR30 x 6)

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA KLASIK
papier
zielony
makulaturowy

1

gofrowane

13.5 cm
19 cm

20 cm

RKZ202

(PR13 x 12)
(PR14 x 6)

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA KLASIK
papier
biały
makulaturowy

1

gofrowane

13 cm
20 cm

20 cm

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA OPTIMUM
papier
biały
makulaturowy

2

gofrowane, 13.5 cm
perforowane
co 24 cm
19.5 cm

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP
100% celulozy biały

2

12.5 cm
miękkie,
perforowane
co 29 cm
19.5 cm

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP
gofrowane,
miękkie,
100% celulozy biały
3
grube,
perforowane
co 24,5 cm
38
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20 cm

60 m
250 listków
150 m
625 listków

69 m
237 listków
21.5 cm
157 m
540 listków

14 cm

20 cm

67 m
273 listków

6 cm

12 szt.

20 cm

20 cm

134 m
546 listków

6 cm

6 szt.

(PR15 x 12)
(PR16 x 6)

ROB203

ROB103
RTB201

RTB101
(PR32 x 6)

RTB203

(PR81 x 12)

RTB103
(PR82 x 6)

PAPIERY TOALETOWE
17.1

PAPIERY TOALETOWE w dużych rolach
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

Papier toaletowy MERIDA ECONOMY
papier
szary
makulaturowy

1

opakośrednica szerokość średnica długość
wanie
zewnętrzna wstęgi
tulei
ilość listków handlowe

gofrowany

1

gofrowany,
miękki

9 cm

6 cm

180 m

12 szt.

(PT10 x 12)

23 cm

9,5 cm

6 cm

230 m

6 szt.

PES104

2

gofrowany,
perforowany
co 24 cm

28 cm

9,5 cm

6 cm

350 m

6 szt.

19 cm

9 cm

6 cm

220 m

12 szt.

PKB202

6 szt.

PKB102

6 szt.

PKB002

23 cm

9 cm

6 cm

28 cm

9 cm

6 cm

19 cm

9 cm

6 cm

23 cm

9 cm

6 cm

19 cm

9,5 cm

6 cm

23 cm

9,5 cm

19 cm

10 cm

Papier toaletowy MERIDA TOP
100% celulozy biały

2

miękki,
perforowany
co 19 cm

Papier toaletowy MERIDA TOP
100% celulozy biały

3

miękki,
perforowany
co 14 cm

(PT20 x 6)

PES004

Papier toaletowy MERIDA OPTIMUM
papier
biały
makulaturowy

PES204

19 cm

Papier toaletowy MERIDA KLASIK
papier
biały
makulaturowy

symbol

(symbol poprzedni)

340 m
480 m

140 m
12 szt.
583 listki
210 m
6 szt.
875 listków

180 m
12 szt.
947 listki
245 m
6 cm
6 szt.
1289 listków

6 cm

120 m
12 szt.
857 listków

(PT30 x 6)

(PT11 x 12)
(PT12 x 12)
(PT13 x 12)

POB203

(POB201 x 12)

POB103

(POB101 x 6)

PTB201

(PT31 x 12)

PTB101
(PT32 x 6)

PTB203

(PT81 x 12)

Dopasowanie papierów toaletowych w dużych rolach do pojemników
papier o średnicy symbolu papieru toaletowego

19 cm
23 cm
28 cm

17.2

do pojemników o symbolach

PES204, PKB202, POB203, PTB201, PTB203 PT2TN(S), PT4TN(S), BMC(S)201, BSM(P)201, BSM202, PT2
PES104, PKB102, POB103, PTB101
PT1TN(S), BSM101, PT1, PTM4
PES004, PKB002
PTM3

PAPIERY TOALETOWE w małych rolkach
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

Papier toaletowy MERIDA KLASIK
papier
makulaturowy

biały

1

Papier toaletowy MERIDA TOP
100 % celulozy

biały

3

średnica
szerokość średnica długość opakowanie
zewnętrzna wstęgi
tulei
ilość listków handlowe

gofrowany,
perforowany
co 11,5 cm,

12 cm

9,5 cm

4 cm

50 m
434 listki

gofrowany,
perforowany
co 11 cm

12 cm

10 cm

4,5 cm

27.5 m
250 listków

36 szt.
72 szt.

(9 paczek
po 8 rolek)

symbol

PKB501
(PT61 x 36)

PTB501
(PT60 x 9)

Papiery toaletowe w małych rolkach pasują do wszystkich rodzajów uchwytów oferowanych na rynku
17.3

PAPIERY TOALETOWE w listkach
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

składanie
listka

wymiar
listka

gofrowany

„Z”

23 x 10
cm

(40 pakietów po 250 szt.)

gofrowany,
miękki

„Z”

21 x 11
cm

opakowanie handlowe

symbol

karton 10 000 szt.

PKB401

karton 8 960 szt.
(40 pakietów po 224 szt.)

PTB401

Papier toaletowy w listkach MERIDA KLASIK
papier
makulaturowy

biały

1

(PT72 x 1)

Papier toaletowy w listkach MERIDA TOP
100 % celulozy

biały

2

(PT70 x 1)

Papiery toaletowe w listkach pasują do pojemników o symbolach PT3TN(S), BMC(S)401 i BSM(P)401

39
więcej na www.merida.com.pl

CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
18.1

ilość
średnica szerokość długość średnica opakowanie
własności
warstw
zewn.
wstęgi ilość listków
tulei
handlowe
Czyściwo papierowe MERIDA KLASIK
przeznaczone do szybjasnokiego wchłaniania
papier
1
37 cm
32 cm
1000 m
6 cm
1 rola
makulaturowy brązowy
wody, olejów, tłuszczów
i smarów
Czyściwo papierowe MERIDA KLASIK
surowiec

kolor

papier
zielony
makulaturowy

symbol
(symbol poprzedni)

UKW001
(ST13)

gofrowane,
do powszechnego
stosowania

28 cm

28 cm

400 m

6 cm

2 role

gofrowane, do powszechnego stosowania,
bardzo chłonne,
perforowane co 38 cm

29 cm

29,3 cm

410 m
820 listków

6 cm

2 role

39 cm

26 cm

700 m
2000 listków

5 cm

1 rola

UTB002

23.5 cm

145 m
500 listków

6 cm

2 role

UTB003

27 cm

26 cm

231.8 m
760 listków

6 cm

2 role

UTB004

4

przeznaczone
do szybkiego wchłaniania wody, olejów,
tłuszczów i smarów,
perforowane co 38 cm

30 cm

28,6 cm

157 m
413 listków

6 cm

2 role

UTN001

1

bardzo chłonne,
niepylące,
perforowane co 40 cm

22 cm

36 cm

110 m
275 listków

5 cm

2 role

UWB001

16.5 cm

30 cm

45 m
150 listków

6 cm

1 rola

UWB002

1

UKZ001
(ST12 x 2)

Czyściwo papierowe MERIDA TOP
100% celulozy

biały

2

UTB001

(ST11.1 x 2)

Czyściwo papierowe MERIDA TOP
100% celulozy

biały

bardzo chłonne,
niepylące,
perforowane co 35 cm

2

(ST14.1)

Czyściwo papierowe MERIDA TOP
100% celulozy

biały

klejone, bardzo chłonne,
niepylące, wytrzymałe, 22.5 cm
perforowane co 29 cm

2

(ST16 x 2)

Czyściwo papierowe MERIDA TOP
100% celulozy

biały

bardzo chłonne,
niepylące, wytrzymałe,
perforowane co 30.5 cm

2

(ST17 x 2)

Czyściwo papierowe MERIDA TOP
100% celulozy niebieski

(ST21 x 2)

Czyściwo DRUKARSKIE
celuloza 50%,
poliester 25%,
wiskoza 25%

biały

(ST15 x 2)

Czyściwo włókninowe białe w roli
70% wiskoza
30% poliester

biały

1

perforowane co 30 cm

(ST70)

Czyściwo włókninowe białe w listkach
surowiec

kolor

ilość
warstw

własności

wymiary
listka

opakowanie
handlowe

symbol

70% wiskoza
30% poliester

biały

1

gofrowane

30 x 40 cm

karton
100 szt.

UWB401

18.2
–
–
–
–
–

STOJAK na przemysłowe czyściwa w rolach
szer. = 50 cm / wys. = 85 cm / gł. = 60 cm

wykonany z rur stalowych
zaopatrzony w niklowany nóż do odrywania czyściwa
stabilny i odporny na uszkodzenia
dostępny w dwóch kolorach: białym lub niebieskim
pasuje do wszystkich oferowanych czyściw
18.3

(ST71)

w kolorze białym:
symbol ST1B
w kolorze niebieskim:
symbol ST1N

WIESZAK na przemysłowe czyściwa w rolach
szer. = 50 cm / wys. = 35 cm / gł. = 60 cm

40

–
–
–
–
–

wykonany z rur stalowych
zaopatrzony w niklowany nóż do odrywania czyściwa
trwały i odporny na uszkodzenia
dostępny w dwóch kolorach: białym lub niebieskim
pasuje do wszystkich oferowanych czyściw
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w kolorze białym:
symbol ST2B
w kolorze niebieskim:
symbol ST2N

PASTY DO MYCIA SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK
19.1

PASTA do mycia silnie zabrudzonych rąk MERIDA MECHANIK®

– doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia powstałe od smarów grafitowych, olejów silnikowych itp.
– zawarte w paście pochodne lanoliny oraz naturalne olejki cytrusowe
zapobiegają wysuszeniu skóry nawet przy częstym myciu rąk
– skóra po umyciu pozostaje miękka, pachnąca i doskonale nawilżona
– pasta nie zatyka kanalizacji
– zawarte w niej składniki ulegają biodegradacji
– testowana dermatologicznie
– może być nanoszona na ręce bezpośrednio z opakowania lub przy użyciu
oferowanych przez nas: pompki PA1 i dozownika pasty D23
– dostępne w szerokiej gamie opakowań handlowych:
symbol
symbol
symbol
symbol

PA32
PA33
PA34
PA35

puszka 500 g
kanister 5 l
wiadro 5 kg
wiadro 10 kg

19.2

symbol PA40

–
–
–
–
–

PASTA do mycia silnie zabrudzonych rąk MERIDA EBUR®

usuwa zabrudzenia nie niszcząc skóry rąk
pasta nie zatyka kanalizacji
testowana dermatologicznie
może być nanoszona na ręce przy użyciu oferowanych przez nas dozowników do past
opakowanie handlowe: kanister 5 l
19.3

–
–
–
–
–
–
–
symbol PA12
symbol PA13
symbol PA18

doskonale usuwa zabrudzenia chroniąc skórę rąk
zawiera składniki tworzące ochronną warstwę zapobiegającą podrażnieniom skóry
pasta nie zatyka kanalizacji
nie zawiera piasku, środkiem ściernym jest mączka drzewna
testowana dermatologicznie
nanosić na mokre ręce bezpośrednio z opakowania
dostępna w szerokiej gamie opakowań: puszka 500 ml, wiadro 5 l, wiadro 10 l

puszka 500 ml
wiadro 5 l
wiadro 10 l

19.4

symbol PA19

MERIDA pasta do mycia rąk

MERIDA pasta do mycia rąk CREME

– doskonale usuwa silne zabrudzenia chroniąc skórę rąk
– pasta ma półpłynną, kremową konsystencję
– zawarte w paście mikrogranulki ścierne doskonale usuwają zabrudzenia
ze smarów i substancji oleistych
– pasta nie zatyka kanalizacji
– testowana dermatologicznie
– może być nanoszona na ręce przy użyciu oferowanego przez nas dozownika pasty D23
– opakowanie handlowe: kanister 10 l
19.5

ZESTAW dozujący pastę do mycia rąk

– pompka nakręcana na kanister
– uchwyt z prętów stalowych do mocowania kanistra z pompką na ścianie
lub metalowy pojemnik zamykany na kluczyk wykonany ze stali nierdzewnej
– wszystkie elementy można kupić osobno
– pompka doskonale dozuje ściśle odmierzoną porcję pasty z kanistra 5 kg
symbol PA1
symbol PA2
symbol GSM005

pompka

symbol GSM005

uchwyt z prętów stalowych
metalowy pojemnik na kanister 5 l MERIDA STELLA

19.6

DOZOWNIK pasty do mycia rąk
szer. = 9,5 cm / wys. = 42 cm / gł. = 21,5 cm

symbol D23

–
–
–
–
–
–
–

pojemność zbiornika 2,5 litra
pasta uzupełniana z kanistra
mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
prosty w obsłudze
okienko do kontroli poziomu pasty
uruchamiany przyciskiem łokciowym
zamykany na kluczyk
19.7

symbol KR11

–
–
–
–
–

KREM ochronny do rąk

bardzo skuteczny krem ochronny
ma przyjemny zapach
łatwo się wchłania
silikonowo - glicerynowy
opakowanie 1 litr
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OCHRONA I DEZYNFEKCJA

20.1
–
–
–
–
symbol MP11.1
symbol MP12.1

dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe
dostępne w dwóch wielkościach: szerokość roli 50 cm lub 60 cm
długość 80 m, perforacja co 38 cm
przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp.

rolka o szer. 50 cm
rolka o szer. 60 cm

20.2

symbol ST3

PRZEŚCIERADŁA papierowe w roli

–
–
–
–

STELAŻ do prześcieradeł papierowych

wykonany z rurek stalowych
łatwy do montażu przy łóżku
regulowany uchwyt umożliwia montaż przy różnych szerokościach łóżek
może być stosowany do prześcieradeł papierowych o różnych szerokościach
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METALOWY DOZOWNIK BEZDOTYKOWY
płynów dezynfekcyjnych

20.3

szer. = 8 cm / wys. = 29.5 cm / gł. = 22 cm

symbol D10A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pojemność zbiornika 1000 ml
płyny uzupełniane z kanistra
mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
możliwość pełnej sterylizacji
zasilany napięciem 7.5 V (pięć baterii R20)
nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
możliwość uruchomienia przyciskiem łokciowym
opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk

DOZOWNIK płynów dezynfekcyjnych
z tworzywa sztucznego

20.4

szer. = 8 cm / wys. = 29.5 cm / gł. = 22 cm

symbol D10P

–
–
–
–
–
–
–

pojemność zbiornika 1000 ml
płyny uzupełniane z kanistra
mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
możliwość sterylizacji
nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
uruchamiany przyciskiem łokciowym

20.5

METALOWE DOZOWNIKI płynów dezynfekcyjnych
dozownik o poj. 500 ml: szer. = 8 cm / wys. = 29.5 cm / gł. = 22 cm
dozownik o pojemności 1000 ml: szer. = 9.5 cm / wys. = 34 cm / gł. = 22 cm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
symbol D9
symbol D10

pojemność zbiornika 500 ml lub 1000 ml
płyny uzupełniane z kanistra
mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu
możliwość pełnej sterylizacji
prosty w obsłudze
nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych
przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego
uruchamiany przyciskiem łokciowym
opcjonalnie dostępne zamknięcie na kluczyk

dozownik o poj. 500 ml
dozownik o poj. 1000 ml

20.6

DOZOWNIK płynów dezynfekcyjnych
szer. = 11 cm / wys. = 24 cm / gł. = 18 cm

symbol D3A

–
–
–
–
–
–
–
–

pojemność zbiornika 800 ml
płyny uzupełniane z kanistra
może być używany jedynie do płynów na bazie alkoholu etylowego
dostępny w kolorze białym z czerwonym przyciskiem łokciowym
wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
okienko do kontroli poziomu płynu
zamykany na kluczyk
uruchamiany przyciskiem łokciowym

20.7

DOZOWNIK płynu dezynfekcyjnego w sprayu MERIDA TOP
szer. = 11.5 cm / wys. = 25 cm / gł. = 11.5 cm

symbol DS1TC

– oferuje najnowsze rozwiązanie - dozowanie płynu dezynfekcyjnego
w postaci aerozolu, równomiernie pokrywającego dłonie
– pojemność wymiennych wkładów 1000 ml
– w sprzedaży wkłady z płynem ETAPROBEN o symbolu EP13
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– dostępny w kolorze białym
– okienko do kontroli poziomu płynu czerwone
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk
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20.8

symbol DE12
symbol DE11
symbol EP12
symbol EP13

PŁYN dezynfekcyjny ETAPROBEN

Płyn na bazie alkoholu etylowego. Przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej
dezynfekcji rąk. Posiada świadectwo rejestracji Ministra zdrowia i opieki spoŁecznej nr 11384/M/99
Opakowania handlowe:
kanister 5 l
butelka 0,5 l
jednorazowy wkład EP12 o poj. 1000 ml do dozownika D19
jednorazowy wkład EP13 o poj. 1000 ml do dozownika sprayowego DS1TC

20.9

DE11

EP12

EP13

DOZOWNIK na jednorazowe wkłady MERIDA III
szer. = 11 cm / wys. = 24 cm / gł. = 10 cm

symbol D19

symbol D19R

– pojemność wymiennych wkładów 880 ml
– w sprzedaży wkłady z mydłem, mydłem bezwonnym, mydłem
dezynfekującym, płynem dezynfekcyjnym oraz kremem pielęgnacyjnym
do rąk (patrz str. 36)
– całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości
– dostępny w kolorze białym
– kolor i napis na pasku dozownika informuje o zawartości wkładu:
niebieski - mydło w płynie, szary - krem pielęgnacyjny, zielony - mydło
bezwonne, czerwony - mydło dezynfekujące lub płyn dezynfekcyjny
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– dwa boczne okienka do kontroli poziomu mydła
– zamykany na kluczyk
– możliwość zastosowania przycisku łokciowego
Przycisk łokciowy ciemnoniebieski lub biały

20.10

symbol M6
symbol M6A
symbol M6P

MYDŁO w płynie DEZYNFEKUJĄCE

Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym. Oprócz normalnych badań związanych z uzyskaniem atestu handlowego, mydło DEZYNFEKUJĄCE przeszło szereg
badań klinicznych, które potwierdziły jego wysoką skuteczność w zwalczaniu
bakterii chorobotwórczych.
Posiada świadectwo jakości instytutu leków nr MM-0076/IL
Opakowanie handlowe:
kanister 5 kg
kanister 2 kg
jednorazowy wkład o pojemności 880 ml

20.11

DOZOWNIK nasączonych ściereczek MERIDA DESMED
szer. = 15,5 cm / wys. = 25,5 cm / gł. = 15 cm

symbol DW002

– oferuje najnowsze rozwiązanie - dozowanie nasączonych ściereczek
z jednorazowych wkładów
– ściereczki uzupełniane poprzez wymianę jednorazowych wkładów
– dostępny w kolorze białym
– ozdobne okienko w kolorze czerwonym
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk

20.12

symbol MS020
symbol MS019

44

NASĄCZONE ściereczki do czyszczenia i dezynfekcji
rąk i powierzchni MERIDA DESMED

Szybkie czyszczenie i dezynfekcja
Niezbędne wszędzie tam, gdzie konieczne jest szybkie czyszczenie z dezynfekcją.
Czyszczą i dezynfekują ręce oraz: uchwyty, poręcze, kozetki, leżanki, fotele - w
gabinetach; powierzchnie blatów, stołów, wózków - w barach i restauracjach,
a także ceramikę i armaturę sanitarną, wyposażenie gabinetów kosmetycznych
i siłowni itp. Środek czyszczący zawiera składniki chroniące skórę rąk.
Dozowane bezpośrednio z tuby lub przez dozownik ściereczek (DW002).
Dostępne w dwóch wygodnych opakowaniach:
- tuba zawierająca 200 szt. ściereczek o wymiarach 195 x 220 mm
- jednorazowy wkład do dozownika zawierający 150 szt. ściereczek
o wymiarach 195 x 220 mm

więcej na www.merida.com.pl

M6A

M6P

20.13

symbol F103

Środek dezynfekcyjno-myjący

Uniwersalny środek dezynfekcyjno-myjący z chlorem (chloramina 8,5%)
Do dezynfekcji szczególnie wymagających powierzchni. Posiada właściwości
biobójcze i bakteriobójcze. W stężeniach roboczych posiada lekki zapach chloru, nie niszczy powierzchni.
Dozowanie:
przemysł spożywczy: - 50 - 250 ml na 4,95-4,75 l wody; wymaga spłukania
służba zdrowia:
- 30 ml na 0,97 l wody (3%) czas 15 minut
- 50 ml na 0,95 l wody (5%) czas 5 minut.
pH koncentratu = 9, pH roztworu = 8,5
Jednym l koncentratu można umyć 4000 - 6600 m²
Opakowanie handlowe:
Butelka 1 l

20.14

symbol M420

DESICHLOR - koncentrat

MERIDA DESINFECTIN® - koncentrat
Środek dezynfekcyjno-myjący

Do mycia i dezynfekcji urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym.
Przeznaczony do mycia i dezynfekcji urządzeń w zakładach mleczarskich,
przemysłu mięsnego, rybnego, przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Środek wykazuje działanie bakteriobójcze dla szczepów testowych: pałeczki
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6749, pałeczki Eschericha coli NCTC 8196,
pałeczki Proteus Vulgaris NCTC 4635, gronkowce Staphylococcus aureus NCTC
4163. Wykazuje też działanie bójcze w stosunku do grzybów chorobotwórczych.
W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na
dezynfekowane powierzchnie (nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni
lakierowanych, itp.), nie jest toksyczny, nie podrażnia błon śluzowych i skóry rąk.
Posiada świadectwo dopuszczenia do używania w zakładach opieki zdrowotnej i
przemysłu spożywczego.
Rozcieńczać wodą w proporcji:
1:40 (z jednego litra środka można uzyskać 40 litrów roztworu roboczego)
- placówki służby zdrowia
1:100 (z jednego litra środka można uzyskać 100 litrów roztworu roboczego) przemysł spożywczy
Opakowanie handlowe: butelka 1 l lub kanister 10 l. pH koncentratu = 6,5-7.

20.15

KOSTKI zapachowe do pisuarów

– opakowanie zawiera 1 kg kostek (średnio 35 sztuk)
– odświeżają i dezynfekują
– dostępne w dwóch kolorach i zapachach

symbol MK420

symbol KZ13

symbol KZ14

20.16

WKŁADY zapachowe do pisuarów

– odświeżają i dezynfekują
– dostępne w pięciu kolorach i zapachach

symbol MKX01
symbol MKX02
symbol MKX05

wkład zapachowy do pisuarów niebieski, bubblegum
wkład zapachowy do pisuarów czerwony, cherry
wkład zapachowy do pisuarów pomarańczowy, citrus
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WÓZKI - MOPY - STELAŻE
21.1

WÓZKI do sprzątania

Wózek do sprzątania jednowiadrowy chromowany

symbol MO2

–
–
–
–
–

stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
jedno wiadro o pojemności 20 litrów
prasa do wyciskania do mopów
koszyk metalowy
waga 8,3 kg

dł. = 80 cm
szer. = 42 cm
wys. = 90 cm

Wózek do sprzątania jednowiadrowy z tworzywa sztucznego

symbol MO2P

–
–
–
–
–
–

wózek wykonany z tworzywa sztucznego
na kółkach samoskrętnych
przekładany uchwyt wykonany z aluminium
dwa wiadra o pojemności 25 i 6 litrów
prasa do wyciskania do mopów
waga 8 kg

dł. = 96 cm
szer. = 48 cm
wys. = 85 cm

Wózek do sprzątania dwuwiadrowy chromowany

symbol MO3

–
–
–
–
–

stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych
dwa wiadra o pojemności 20 litrów każde
prasa do wyciskania do mopów
koszyk metalowy
waga 9,9 kg

dł. = 80 cm
szer. = 42 cm
wys. = 93 cm

Wózek do sprzątania dwuwiadrowy z tworzywa sztucznego

symbol MO3P

–
–
–
–
–
–

wózek wykonany z tworzywa sztucznego
na kółkach samoskrętnych
przekładany uchwyt wykonany z aluminium
dwa wiadra o pojemności 25 litrów każde
prasa do wyciskania do mopów
waga 8,9 kg

dł. =103 cm
szer. = 48 cm
wys. = 90 cm

Zestaw do sprzątania
–
–
–
–

symbol MO4P

–
–
–
–
–

stelaż wykonany ze stali nierdzewnej
podstawa wózka wyposażona w 6 kółek skrętnych
wewnętrzny uchwyt z zapinkami na worek o poj. 120 litrów
worek osłonowy, wykonany z materiału wodoodpornego,
chroniący worek na odpady, otwierany z boku suwakiem
ułatwia wyciągnięcie pełnego worka z odpadami
dwie wysuwane kuwety zabezpieczone przed wypadnięciem
cztery wiadra o pojemności 6 litrów z pokrywami
dwa wiadra o pojemności 20 litrów
prasa do wyciskania do mopów
waga 36,3 kg

dł. =163 cm
szer. = 64 cm
wys. = 112 cm

Wiadro na kółkach z wyciskarką do mopów sznurkowych

symbol MO6

–
–
–
–
–
–

wykonany z tworzywa sztucznego
na kółkach samoskrętnych
wiadro o poj. 25 litrów
wyciskarka do mopów sznurkowych
stosować z mopem sznurkowym MO11
waga 2,6 kg

dł. =32 cm
szer. = 38 cm
wys. = 38 cm

Wiadro na kółkach z wyciskarką do mopów

symbol MO9

– pojemnik o poj. 17 litrów na kółkach samoskrętnych
– prasa do wyciskania do mopów
– waga 3,7 kg

dł. =24 cm
szer. = 40 cm
wys. = 47 cm

Wózek na odpady
–
–
–
–
–

46 symbol MB01P

–
–
–

stelaż wykonany ze stali nierdzewnej
podstawa wózka wyposażona w 2 kółka stałe i 2 skrętne
wewnętrzny uchwyt z zapinkami na worek o poj. 120 litrów
worek osłonowy, wykonany z materiału wodoodpornego, chroniący
worek na odpady
worek osłonowy otwierany od przodu suwakiem ułatwia wyciągnięcie
pełnego worka z odpadami
w pełni otwieralna pokrywa (o kąt 270o)
możliwość zastosowania oznaczeń pozwalających na sortowanie odpadów
waga 10,7 kg
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dł. =43 cm
szer. = 60 cm
wys. = 100 cm

22.1

SYSTEM MOP Z USZAMI - stelaże i mopy do sprzątania

Stelaże do mopów i aluminiowy trzonek do stelaży

– stelaż i trzonek kupuje się osobno
– stelaże są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
– dostępne w dwóch wymiarach do mocowania mopów płaskich pętelkowych z uszami
symbol ST022
symbol ST023
symbol SK005

stelaż do mopa płaskiego pętelkowego z uszami (MO13) 40 x 11 cm
stelaż do mopa płaskiego pętelkowego z uszami (MO14) 50 x 13 cm
aluminiowy trzonek do stelaży

Mopy płaskie pętelkowe z uszami
–
–
–
–
–
–
symbol MO13
symbol MO14
symbol MM015
symbol MM016

dostępne w dwóch wymiarach
białe, wykonane z bawełny i poliestru
niebieskie wykonane z mikrofazy
odporne na kwasy i ługi
mocowane do stelaża za pomocą uszu
przeznaczone do wielokrotnego użytku - do 500 prań

mop
mop
mop
mop

płaski 40 cm pętelkowy z uszami do stelaża ST022
płaski 50 cm pętelkowy z uszami do stelaża ST023
PREMIUM pętelkowy 40 cm z uszami z mikrofazy niebieski do stelaża ST022
PREMIUM pętelkowy 40 cm z uszami z mikrofazy niebieski z czerwonym obszyciem do stelaża ST022

22.2

SYSTEM MOP KIESZENIOWY - stelaże i mopy do sprzątania

Stelaże do mopów kieszeniowych i aluminiowy trzonek do stelaży

– stelaż i trzonek kupuje się osobno
– stelaże są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
– dostępne w dwóch wymiarach do mocowania mopów supełkowych płaskich
dezynfekcyjnych
symbol ST024
symbol ST025
symbol SK005

stelaż do mopa płaskiego dezynfekcyjnego kieszeniowego (MO20)
lub do mopa płaskiego kieszeniowego z mikrofazy (MO30) 40 x 11 cm
stelaż do mopa płaskiego dezynfekcyjnego kieszeniowego (MO21) 50 x 13 cm
aluminiowy trzonek do stelaży

Mopy pętelkowe kieszeniowe
–
–
–
–
–
–
symbol MO20
symbol MO21

dostępne w dwóch wymiarach
białe, wykonane z bawełny i poliestru
odporne na ługi
nadają się do stosowania ze środkami dezynfekcyjnymi
mocowane do stelaża bezdotykowo, za pomocą kieszeni
przeznaczone do wielokrotnego użytku - do 300 prań z gotowaniem

mop płaski 40 cm pętelkowy kieszeniowy do stelaża ST024
mop płaski 50 cm pętelkowy kieszeniowy do stelaża ST025

Mopy płaskie z mikrofazy

– można stosować na sucho lub wilgotno
– prać bez środków zmiękczających

symbol MO30
symbol MO33

mop płaski 40 cm pętelkowy kieszeniowy z mikrofazy do stelaża ST024
mop płaski 40 cm z zakładkami, z mikrofazy do stelaża ST022

22.3

SYSTEM MOP SZNURKOWY - stelaże i mopy do sprzątania

Uchwyt do mopów sznurkowych i aluminiowy trzonek do uchwytu
– uchwyt i trzonek kupuje się osobno
– uchwyt jest wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego

Mopy sznurkowe
–
–
–
–
symbol ST021
symbol SK005
symbol MO11
symbol MO12

dostępne w dwóch wielkościach
białe, wykonane z bawełny i poliestru
odporne na kwasy i ługi
przeznaczone do wielokrotnego użytku

uchwyt do mopa sznurkowego
aluminiowy trzonek
mop 350 g do uchwytu ST021
mop 500 g do uchwytu ST021

47
więcej na www.merida.com.pl

22.4

SYSTEM MOP RZEPOWY - stelaż i mopy PREMIUM

Stelaż do mopów z mikrofazy PREMIUM z kijem teleskopowym lub z kijem z dozownikiem
–
–
–
–
–
–
symbol ST007
symbol SK001
symbol SK004

stelaż i kije kupuje się osobno
stelaż i kije wykonane są z aluminium
stelaż przeznaczony jest do mopów z mikrofazy PREMIUM mocowanych na rzep
kij teleskopowy (SK001) ma regulację pozwalającą ustawić ergonomiczną długość
kij z dozownikiem (SK004) ma zbiornik o poj. 500 ml na płyn myjący
dozowanie płynu odbywa się przez naciśnięcie korka w uchwycie

stelaż do mopów z mikrofazy PREMIUM
kij teleskopowy do stelaża PREMIUM
kij z dozownikiem do stelaża PREMIUM

Mopy z mikrofazy PREMIUM

– dostępne w kolorze czerwonym i niebieskim o długości 47 cm
– pochłaniają nawet najmniejsze cząstki brudu
– mop z pętelkami skutecznie chłonie większe cząstki brudu - jest przeznaczony do
usuwania trudniejszych zabrudzeń
– warstwowa budowa z mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
– doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg, szczególnie do porowatych
– wewnętrzna warstwa doskonale chłonie i przetrzymuje wodę, mop nie kapie
i nie wymaga częstego namaczania
– mocowane do stelaża za pomocą rzepa
– prać bez środków zmiękczających
symbol MM001
symbol MM002
symbol MM012

mop z mikrofazy PREMIUM pętelkowy czerwony
mop z mikrofazy PREMIUM pętelkowy niebieski
mop z mikrofazy PREMIUM pętelkowy kremowy
22.5

SYSTEM MOP DO KURZU - stelaże i mopy DUSTMOP

Stelaże do mopów DUSTMOP

– stelaże i kij kupuje się osobno
– stelaże i kij wykonane są z aluminium
– stelaże występują w trzech wielkościach: 60 cm, 80 cm i 100 cm
symbol TR20
symbol TR30
symbol TR40
symbol SK005

stelaż do mopa typu DUSTMOP 60 cm
stelaż do mopa typu DUSTMOP 80 cm
stelaż do mopa typu DUSTMOP 100 cm
aluminiowy trzonek do stelaży

Mopy DUSTMOP
–
–
–
–
–
–
–
–
symbol MO42
symbol MO43
symbol MO44

dostępne w kolorze niebieskim
dostępne w trzech szerokościach: 60 cm, 80 cm i 100 cm
wykonane z akrylu
skutecznie pochłaniają nawet najmniejsze cząstki kurzu
warstwowa budowa z mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
doskonałe do wszelkich powierzchni podłóg
mocowane do stelaża za pomocą kieszeni
prać bez środków zmiękczających

mop DUSTMOP akrylowy szerokość 60 cm
mop DUSTMOP akrylowy szerokość 80 cm
mop DUSTMOP akrylowy szerokość 100 cm
23.1

ŚCIĄGACZKI do wody

–
–
–
–

ściągaczki i trzonek kupuje się osobno
dostępne w dwóch wymiarach
bardzo skuteczne w usuwaniu wody z dużych, płaskich powierzchni
zastosowana specjalna, miękka, gąbczasta guma doskonale przylega
do czyszczonej powierzchni, a jednocześnie jest bardzo odporna na ścieranie
– ściągaczki są mocowane do aluminiowego trzonka
symbol SS001
symbol SS002
symbol SK005

ściągaczka o szerokości 45 cm
ściągaczka o szerokości 75 cm
aluminiowy trzonek

Dopasowanie mopów do stelaży
mop

MO13

MO14

MO20

MO21

MO30

MO33

MO11

do stelaża

ST022

ST023

ST024

ST025

ST024

ST022

ST021

ST007

ST007

ST007

ST022

SK005

SK001
SK004

SK001
SK004

SK001
SK004

SK005

kij do stelaża

SK005

SK005

SK005
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SK005

SK005

SK005

MM001 MM002 MM012 MM015 MM016

MO42

MO43

MO44

ST022

TR20

TR30

TR40

SK005

SK005

SK005

SK005

23.2

PAD ręczny

symbol DX172
symbol DX132
symbol SK005
symbol SPR311
symbol SPC311

23.3

uchwyt do padu ręcznego
uchwyt do padu ręcznego na kij
aluminiowy trzonek
pad ręczny czerwony 15,5 cm x 9,5 cm
pad ręczny czarny 15,5 cm x 9,5 cm

ZESTAW do zamiatania

– wykonany z trwałego tworzywa
– ergonomiczny w użyciu
symbol SR002
23.4

UCHWYTY ścienne na kije

– zestaw składa się z listwy mocowanej do ściany oraz uchwytów
i haczyków mocowanych do listwy
– poszczególne elementy kupuje się osobno
symbol
symbol
symbol
symbol

DX263
DX261
DX262
DX285

24.1

symbol SV011

listwa do uchwytów uniwersalnych dł. 50 cm
uchwyt uniwersalny na kij ø 20÷30 mm
uchwyt uniwersalny na kij ø 30÷40 mm
haczyk do montażu na listwie

ODKURZACZ profesjonalny MERIDA DEX
do czyszczenia na sucho

– profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania kurzu
i małych osadów
– łatwy w użyciu, posiada komplet akcesoriów
– zapewnia skuteczne, szybkie i kompleksowe czyszczenie
– niewielkie rozmiary, niski poziom hałasu (poniżej 60db)
oraz praktyczny uchwyt na akcesoria czyni z niego doskonałe
urządzenie do pracy w hotelach, pensjonatach, domach
wypoczynkowych itp.

napięcie zasilania

220-240 V

moc znamionowa

1100 W

liczba silników

1

klasa ochrony p. poż.

klasa II

podciśnienie robocze

2650 mm H2O

wydajność
pojemność zbiornika
pojemność zbiornika detergentów
masa z wyposażeniem podstawowym
filtr papierowy - worek

200 m3/h
8l
8 kg
SV163

FILTR HEPA

24.2

Filtr HEPA

– wysokowydajny filtr ochrony silnika
– zaleca się używanie filtra HEPA przy odkurzaniu w warunkach dużego zapylenia
i przy zbieraniu szczególnie drobnych zanieczyszczeń (np.: pył cementowy, drobny pył drzewny itp.)
– używanie filtra HEPA skutecznie chroni silnik i przedłuża żywotność całego odkurzacza.
symbol SV165
symbol SV149
symbol SV150

filtr dokładnego oczyszczania do odkurzacza MERIDA DEX
filtr HEPA do pozostałych odkurzaczy (mocowany zapinką SV150 - do nabycia oddzielnie)
zapinka mocująca filtra HEPA (SV149) 			
UWAGA: Filtrów HEPA nie używać przy czyszczeniu na mokro!
24.3

FILTRY papierowe

Filtry papierowe do odkurzaczy - worki do zbierania kurzu i zanieczyszczeń
– profesjonalne filtry o dużej wytrzymałości i wysokiej skuteczności filtrowania
– dostępne w pięciu wielkościach: 10 l, 19 l, 25 l, 29 l i 60 l
– pakowane po 3 szt.

Zalecamy używanie filtrów papierowych - worków przy odkurzaniu!
Używanie filtrów - worków papierowych ułatwia opróżnianie odkurzacza z zebranego brudu i dodatkowo
chroni silnik odkurzacza. UWAGA: Przy pracy odkurzacza na mokro nie stosować żadnych filtrów!
Przy doborze worków do odkurzaczy należy kierować się informacjami podanymi poniżej.
Dopasowanie worków do odkurzaczy
symbol poj.

do odkurzacza

SV163 10 l

MERIDA DEX

SV100 19 l

MERIDA HERMES 200, MERIDA FEBOS 115, MERIDA TANTAL 215, MERIDA MISTRAL

SV101 25 l

MERIDA HERMES 100, MERIDA TANTAL 203

SV102 29 l

MERIDA FEBOS 303, MERIDA TANTAL 503

SV103 60 l

MERIDA FEBOS 433, MERIDA TANTAL 633
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25.1

ZESTAWY i AKCESORIA do mycia szyb

Myjka do mycia szyb

– przeznaczone są do profesjonalnego mycia szyb, charakteryzują się podwyższoną
wytrzymałością i dużą łatwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą dodatkowych akcesoriów
– myjka składa się z baranka o szerokości 35 cm i uchwytu
– baranek jest wykonany z bawełny
– sposób wykonania baranka chroni przed strzępieniem się
– zapinany na uchwycie na rzepy
– poszczególne elementy kupuje się osobno
symbol L001
symbol L002

myjka do mycia szyb - baranek
uchwyt myjki do szyb

Ściągaczka do mycia szyb

– przeznaczona do profesjonalnego mycia szyb, charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością
i dużą łatwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą dodatkowych akcesoriów
– gumy do ściągaczek mają różną twardość, której wybór zależy od temp. otoczenia
(zimno - guma miękka, ciepło - guma twarda)
– uchwyt z przegubem pozwala na zmianę kąta pracy ściągaczki (np. w górnej części szyby)
symbol
symbol
symbol
symbol

L003
L005
L006
L011

ściągaczka do mycia szyb
guma do ściągaczki twarda
guma do ściągaczki miękka
uchwyt z przegubem

Skrobak do szyb

– przeznaczony od usuwania trudnych zabrudzeń z szyb, np. gum do żucia, ptasich odchodów,
resztek farb i klejów, folii itp.
– charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością i dużą łatwością rozszerzenia funkcjonalności
za pomocą dodatkowych akcesoriów
– opakowanie wymiennych noży do skrobaka zawiera 10 szt.
symbol L007
symbol L008

skrobak do szyb
noże do skrobaka

Komplet uniwersalny - uchwyt z myjką i ściągaczka do szyb
Komplet składa się z:
– baranka o szerokości 35 cm
– uchwytu baranka
– ściągaczki

symbol L004

Akcesoria do mycia szyb
–
–
–
–

kije są dostępne w dwóch długościach
do stosowania z myjkami, ściągaczkami lub skrobakami
kije mają regulację pozwalającą na ustawienie ergonomicznej długości
końcówka łamana pozwala na ustawienie optymalnego kąta pomiędzy mytą
powierzchnią, a zastosowanym urządzeniem - myjką, ściągaczką, skrobakiem
– specjalne, szerokie wiadro o poj. 13 litrów, z uchwytem metalowym, do płukania myjki do szyb
– wiadro wyposażone jest w wieszaki do myjki

symbol
symbol
symbol
symbol

L009
L010
L012
L013

kij teleskopowy 2,5 m
kij teleskopowy 4,5 m
końcówka łamana
wiadro do płukania myjki

Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM 26.3

PADY maszynowe OPTIMUM

kolor / średnica

8”

9”

10”

11”

12”

13”

14”

15”

16”

17”

18”

BIAŁY

SPB008

SPB009

SPB010

SPB011

SPB012

SPB013

SPB014

SPB015

SPB016

SPB017

SPB018

CZARNY

SPC008

SPC009

SPC010

SPC011

SPC012

SPC013

SPC014

SPC015

SPC016

SPC017

SPC018

NIEBIESKI

SPN008

SPN009

SPN010

SPN011

SPN012

SPN013

SPN014

SPN015

SPN016

SPN017

SPN018

CZERWONY

SPR008

SPR009

SPR010

SPR011

SPR012

SPR013

SPR014

SPR015

SPR016

SPR017

SPR018

BRĄZOWY

SPW008

SPW009

SPW010

SPW011

SPW012

SPW013

SPW014

SPW015

SPW016

SPW017

SPW018

ZIELONY

SPZ008

SPZ009

SPZ010

SPZ011

SPZ012

SPZ013

SPZ014

SPZ015

SPZ016

SPZ017

SPZ018
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ZMYWAKI i ŚCIERECZKI do sprzątania

26.1

Zmywaki - gąbki do naczyń
–
–
–
–
symbol ZM3M
symbol ZM3D

wzmocnione, do profesjonalnego zastosowania.
dostępne w dwóch wielkościach
posiadają jedną stronę twardą i chropowatą do usuwania spieczonych zabrudzeń
opakowanie handlowe zawiera 3 szt.

zmywaki małe
zmywaki duże

Ścierki
–
–
–
–
symbol SU11
symbol SP11

wzmocnione, do profesjonalnego zastosowania.
ścierki dostępne w dwóch wielkościach: małe - 39 x 40 cm, duże - 51 x 68 cm
chłonne, odporne na ścieranie
opakowanie handlowe: ściereczki małe 5 szt., ścierki duże 2 szt.

ścierki małe
ścierki duże

Ścierki z mikrofazy PREMIUM uniwersalne
–
–
–
–
–
–
symbol
symbol
symbol
symbol

MS001
MS002
MS003
MS004

ścierki z mikrofazy doskonale zbierające brud i kurz
specjalna budowa mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
dostępne w czterech kolorach; kod koloru pozwala oddzielić sektory czystości
do profesjonalnego zastosowania
ścierka „na wilgotno” tzn. po przetarciu nie pozostawia smug i śladów
wielkość: 37,5 x 37,5 cm

ścierka
ścierka
ścierka
ścierka

niebieska
czerwona
zielona
beżowa

Ścierka z mikrofazy PREMIUM do szkła

Symbol MS005

–
–
–
–
–

wzmocniona, do profesjonalnego zastosowania
specjalna budowa mikrowłókien zapewnia maksymalną skuteczność czyszczenia
ścierka do wycierania szkła i okien
po przetarciu na wilgotno nie pozostawia smug i śladów
wielkość: 37,5 x 37,5 cm

RĘKAWICE do sprzątania

26.2

Rękawice jdnorazowe
– z folii HDPE
– rozmiar L
– pakowane po 100 szt.
symbol RK12
symbol RK11

rękawice pakowane luzem
rękawice zgrzewane, z perforacją do odrywania, do dozownika GSM004 lub GSP004

Rękawice gospodarcze

– dostępne w rozmiarach S, M, L
– pakowane po 1 parze
symbol MR005
symbol MR006
symbol MR007

rozmiar L
rozmiar M
rozmiar S

Rękawice lateksowe

– dostępne w rozmiarach S, M, L
– pakowane po 100 szt.
symbol MR020
symbol MR019
symbol MR018

rozmiar L
rozmiar M
rozmiar S

- Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM - Pady maszynowe OPTIMUM
26.3

PADY maszynowe OPTIMUM
pad

czynność

Tabela doboru padów

19”

20”

21”

24”

obroty

powierzchnia

SPB019

SPB020

SPB021

SPB024

BIAŁY

polerowanie

600

podłogi powlekane (powierzchnie termoplastyczne)

SPC019

SPC020

SPC021

SPC024

CZARNY

zdzieranie, skrobanie

250

powierzchnie termoplastyczne (Vinyl/PCV)

SPN019

SPN020

SPN021

SPN024

NIEBIESKI

szorowanie

600

podłogi niepowlekane

SPR019

SPR020

SPR021

SPR024

CZERWONY czyszczenie środkami chemicznymi

600

podłogi powlekane (powierzchnie termoplastyczne)

SPW019

SPW020

SPW021

SPW024

BRĄZOWY

zdzieranie, skrobanie

250

płytki, marmur

SPZ019

SPZ020

SPZ021

SPZ024

ZIELONY

szorowanie

250

podłogi niepowlekane (płytki ceramiczne)
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PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE OD SPRZĄTANIA
Środki chemiczne do sprzątania do zastosowań profesjonalnych. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą zawierającą
informacje o sposobie użycia i ostrzeżenia. Pełna dokumentacja produktów oraz informacje z zakresu utrzymania czystości, w tym
plany higieny obiektów, dostępne są na stronach www.merida.com.pl
dozowanie

pH

opakowanie

symbol

10 ÷ 100 ml
na 1 l wody

13.5

kanister 5 l

C323

50 ÷ 3000 ml
na 10 l wody

butelka 1 l

NBP104

13
kanister 10 l

NBP604

butelka 1 l

NBP118

kanister 10 l

NBP618

butelka 1 l

M244

kanister 10 l

MK244

kanister 10 l

NBP608

butelka 1 l

M150

kanister 10 l

MK150

kanister 10 l

NBP613

butelka 1 l

F573

kanister 5 l

C573

butelka 1 l

NBP101

kanister 10 l

NBP601

butelka 1 l

M330

kanister 10 l

MK330

kanister 10 l

NBP614

27.1 Mycie gruntowne
TELIMAX
Środek do zastosowań przemysłowych. Silnie alkaliczny, do usuwania ciężkich zabrudzeń. Do czyszczenia ręcznego i maszynowego.
Do najbardziej wymagającego mycia i czyszczenia środków transportu i obiektów przemysłowych. Do czyszczenia silników i części
maszyn, do usuwania smarów przemysłowych. Do mycia podłóg i
ścian.

G490 EROL
Specjalistyczny środek o zasadowym pH przeznaczony do czyszczenia powierzchni mikroporowatych i odpornych na działanie
zasad. Szczególnie zalecany do gresu i płytek antypoślizgowych.
Rozpuszcza zabrudzenia olejowo - tłuszczowe i brud wnikając
głęboko w pory.

G491 EROL cid
Specjalistyczny środek o kwaśnym pH, na bazie kwasu fosforowego do czyszczenia gruntownego i intensywnego doczyszczania
mikroporowatych, odpornych na działanie kwasów nawierzchni.
Szczególnie zalecany do gresu i płytek antypoślizgowych. Dzięki
sile działania spontanicznie rozpuszcza naloty wapienne, rdzę, i
cement.

100 ÷ 1000 ml
na 10 l wody

0,5 - 1

100 ÷ 1500 ml
na 10 l wody

13

MERIDA IMPET
Wysokoalkaliczny środek z aktywnymi rozpuszczalnikami do usuwania wielowarstwowego brudu i tłuszczu. Ma bardzo dobre
właściwości emulgujące, szczególnie przydatne do czyszczenia w
warsztatach samochodowych, halach fabrycznych i innych obiektach przemysłowych.

27.2 Usuwanie powłok
G424 Wachs - und Polymerlöser
Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim zasadowym pH.
Stosowany do posadzek/wykładzin odpornych na działanie wody i
zasad np. do PCV, kamienia (nie polerowanego), płytek klinkierowych i glinianych. Rozpuszcza uciążliwe zabrudzenia oraz nawet
ekstremalnie nawarstwione stare filmy ochronne.

1000 ÷ 3000 ml
na 10 l wody

13,5 - 14

500 ÷ 4000 ml
na 10 l wody

11

1000 ÷ 3000 ml
na 10 l
zimnej wody

10

200 ÷ 2000 ml
na 10 l wody

11

MERIDA STRIPET
Środek o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i innych powierzchni
wodoodpornych. Skutecznie usuwa stary brud, tłuszcze, pasty oraz
warstwy polimerowe.

S707 CORRIDOR unic ultra
Środek do gruntownego czyszczenia podłóg odpornych na działanie wody i zasad. Szczególnie zalecany do linoleum, kauczuku,
kamieni wapiennych a także do PCV, asfaltu, kamieni naturalnych
i sztucznych.

OPTIMA 11
Alkaliczny stripper oraz środek do gruntownego mycia. Do czyszczenia nowych podłóg, przed rozpoczęciem użytkowania. Do
usuwania powłok ochronnych. Szczególnie polecany do wszystkich
podłóg z tworzyw sztucznych: linoleum, tarkett, gumoleum, PCV, a
także do podłóg kamiennych.

27.3 Powłoki polimerowe - zabezpieczanie powierzchni
G145 SUNGLORIN
Emulsja samonabłyszczająca do podłóg odpornych na działanie
wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi. Szczególnie
zalecana do posadzek kamiennych, linoleum, asfaltu, kauczuku i
lakierowanego drewna.

bez rozcieńczenia

9

bez rozcieńczenia

9

bez rozcieńczenia

8,5 - 9

MERIDA EFFECTIN
Antypoślizgowa wysokopołyskowa powłoka. Zalecana na powierzchnie o dużym natężeniu ruchu. Do stosowania na wszystkie
wodoodporne powierzchnie podłogowe.

S734 CORRIDOR GLORIN
Dyspersja odporna na działanie środków do dezynfekcji służąca
do zabezpieczania odpornych na działanie wody podłóg, które
można pokrywać filmem ochronnym. Szczególnie zalecana do
PCV, zagruntowanego linoleum i kauczuku.
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dozowanie

pH

opakowanie

symbol

bez rozcieńczenia

8,5

kanister 5 l

C783

butelka 1 l

M350

kanister 10 l

MK350

butelka 1 l

NBP105

kanister 10 l

NBP605

butelka 1 l

NBU103

kanister 10 l

NBU603

butelka 1 l

NBU104

kanister 10 l

NBU604

butelka 1 l

NBP103

kanister 10 l

NBP603

butelka 1 l

F723

kanister 5 l

C723

butelka 1 l

M240

kanister 10 l

MK240

butelka 1 l

NBP102

kanister 10 l

NBP602

butelka 1 l

M225

kanister 10 l

MK225

butelka 1 l

M241

kanister 10 l

MK241

butelka 1 l

M300

kanister 10 l

MK300

butelka 1 l

F443

kanister 5 l

C443

GLOSS FLOOR
Samopołyskowa powłoka ochronna o wysokim połysku. Po jej
zastosowaniu podłoga może być pielęgnowana maszynami szybkoobrotowymi.

27.4 Mycie podłóg z pielęgnacją
MERIDA LAVABIN
Środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg zabezpieczonych
powłokami ochronnymi. Skutecznie usuwa brud, pozostawiając połysk na umytych powierzchniach oraz nadaje przyjemny
zapach.

25 ÷ 50 ml
na 10 l wody

8,5

50 ÷ 1000 ml
na 10 l wody

8-9

S780 CORRIDOR daily
Wielofunkcyjny, nadający wysoki połysk środek myjąco-konserwujący. Do wszelkich wodoodpornych nawierzchni. Szczególnie
zalecany do obiektów sportowych.

27.5 Bieżące ręczne i maszynowe mycie podłóg
G481 Blitz-Citro
Neutralny, uniwersalny środek do codziennego mycia materiałów,
nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. Stosowany do
tworzywa sztucznego, mosiądzu, miedzi, lakierowanych nawierzchni drewnianych, płytek ceramicznych, antypoślizgowych oraz gresu. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia po długopisach, mazakach

50 ml
na 10 l wody

6,8 - 7,2

50 ml
na 10 l wody

6,8 - 7,2

Środek na bazie alkoholu do pielęgnacji podłóg laminowanych.
Sprawdza się na lakierowanym parkiecie, podłogach ceramicznych, wypolerowanych na wysoki połysk podłogach z kamienia
naturalnego.

50 ml
na 10 l wody

7,5 - 8

Lekko alkaliczny środek o cytrynowym zapachu do mycia
powierzchni wodoodpornych. Doskonały do mycia urządzeń
sanitarnych.

10 ÷ 600 ml
na 10 l wody

8,5

100 ÷ 150 ml
na 10 l wody

8

50 ÷ 100 ml
na 10 l wody

10 - 11

50 ÷ 100 ml
na 10 l wody

10,5

50 ÷ 100 ml
na 10 l wody

9

Środek przeznaczony do utrzymania czystości paneli podłogowych
i ściennych. Ma podwyższone właściwości myjące i nabłyszczające.

50 ÷ 100 ml
na 10 l wody

8

Silnie skoncentrowany alkaliczny środek do mycia wszelkich
twardych powierzchni. Przez niskie stężenie robocze doskonały do
obiektów służby zdrowia.

5 ÷ 40 ml
na 10 l wody

9

G483 Blitz-Tropic
Neutralny, uniwersalny środek do codziennego mycia materiałów,
nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. Stosowany do
tworzywa sztucznego, mosiądzu, miedzi, lakierowanych nawierzchni drewnianych, płytek ceramicznych, antypoślizgowych oraz gresu. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia po długopisach, mazakach

G 270 Laminatreiniger

UNIFRESH

MERIDA LUXIN
Nisko alkaliczny, alkoholowy środek do mycia powierzchni
nabłyszczanych i szkliwionych. Skutecznie usuwa brud nie tworząc
zacieków.

G240 Seifenreiniger
Środek na bazie mydła do mycia codziennego i intensywnego
podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do
PCV, kauczuku, marmuru, klinkieru i terakoty. Idealny do podłóg
odprowadzających ładunki elektryczne

MERIDA MARBLIN
Środek do mycia podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego.
Szczególnie zalecany do marmuru, lastrika i podłóg kamiennych.
Może być stosowany do PCW.

MERIDA MULTIFLOOR
Nowoczesny, antystatyczny środek do mycia wszelkich powierzchni
odpornych na działanie wody. Ma pomarańczowy, orzeźwiający
zapach.

MERIDA PANELIN

UNIDROP
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dozowanie

pH

opakowanie

symbol

20 ÷ 200 ml
na 10 l wody

10 - 10,5

kanister 10 l

NBP609

100 ml
na 10 l wody

11

kanister 10 l

MK230

butelka 1 l

NBU103

kanister 10 l

NBU603

butelka 1 l

NBU104

kanister 10 l

NBU604

butelka 1 l

NBU107

kanister 10 l

NBU607

butelka 1 l

NBP106

kanister 10 l

NBP606

butelka 1 l

M250

kanister 10 l

MK250

butelka 1 l

M245

kanister 10 l

MK245

butelka 1 l

M171

butelka 1 l

M175

kanister 10 l

MK175

butelka 1 l

NBU106

kanister 10 l

NBU606

butelka 1 l

NBU105

kanister 10 l

NBU605

butelka
500 ml

NBU002

27.6 Maszynowe mycie podłóg
G433 Aktiv
Środek do intensywnego czyszczenia i mycia codziennego
wszystkich nawierzchni odpornych na działanie wody takich jak
drzwi, ramy okienne, kaloryfery, szkło, tworzywo sztuczne, podłogi
kamienne i płytki.

MERIDA MEGA UNIWERSALIN
Średnio alkaliczny środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia
wszelkich twardych podłóg w obiektach wielkopowierzchniowych.

27.7 Mycie powierzchni ponadpodłogowych i podłogowych
G481 Blitz-Citro
Neutralny, uniwersalny środek do codziennego mycia materiałów,
nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. Stosowany do
tworzywa sztucznego, mosiądzu, miedzi, lakierowanych nawierzchni drewnianych, płytek ceramicznych, antypoślizgowych oraz gresu. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia po długopisach, mazakach

50 ml
na 10 l wody

6,8 - 7,2

50 ml
na 10 l wody

6,8 - 7,2

50 ml
na 10 l wody

6-7

50 ÷ 200 ml
na 10 l wody

5,5 - 6,5

50 ÷ 100 ml
na 10 l wody

6

50 ÷ 100 ml
na 10 l wody

7

50 ÷ 200 ml
na 10 l wody

9

G483 Blitz-Tropic
Neutralny, uniwersalny środek do codziennego mycia materiałów,
nawierzchni i podłóg odpornych na działanie wody. Stosowany do
tworzywa sztucznego, mosiądzu, miedzi, lakierowanych nawierzchni drewnianych, płytek ceramicznych, antypoślizgowych oraz gresu. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia po długopisach, mazakach

T560 Vario Clean Trendy
Do codziennej pielęgnacji delikatnych materiałów, nawierzchni
i posadzek podłogowych odpornych na działanie wody takich
jak np. drzwi, ramy okienne, kaloryfery, nawierzchnie z tworzywa sztucznego, ze szkła, kamienne posadzki podłogowe, płytki
podłogowe.Szczególnie zalecany do szkła akrylowego (pleksiglas),
aluminium i tablic szkolnych.

T201 Polybuz trendy
Nadający połysk środek na bazie alkoholu do mycia codziennego zamkniętych, nie wymagających substancji pielęgnacyjnych,
podłóg odpornych na działanie wody. Szczególnie zalecany do
granitu, płytek ceramicznych i gresowych.

MERIDA UNIWERSALIN
Środek do mycia powierzchni wodoodpornych. Skutecznie usuwa
zabrudzenia tłuszczowe.

MERIDA FURNIX
Środek do mycia mebli, zarówno matowych jak i z połyskiem.
Skutecznie usuwa brud z powierzchni lakierowanych. Pozostawia
przyjemny zapach.

MERIDA ANTYSTATIN
Środek o podwyższonych właściwościach czyszczących. Zalecany
do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych. Usuwa
przebarwienia nikotynowe.

27.8 Mycie powierzchni szklanych
MERIDA VITRINEX
Oparty na bazie wody odmineralizowanej środek do mycia szyb
i powierzchni szklanych.

100 ÷ 500 ml
na 10 l wody

10,5

100 ml
na 10 l wody

6 -7

bez rozcieńczenia

7-8

G525 BUZ windowMASTER
Środek do mycia okien w formie koncentratu z efektem anty-soiling
przeznaczony do czyszczenia szkła, okien, rezopalu i szyb samochodowych. Idealny do usuwania much z szyb.

G522 Profiglass
Gotowy do użycia środek z efektem anty-soiling stosowany do
takich nawierzchni jak lustra, szkło, okna, ramy, tworzywo sztuczne
i szyby samochodów. Wysycha szybko, bez pozostawiania smug.
Pozostawia delikatną warstwę ochronną chroniącą przez zbyt
szybkim ponownym osadzaniem się brudu.

SP20 Drizzle blue
Gotowy do użycia środek w butelce z rozpryskiwaczem szczególnie
zalecany do szkła, luster, tworzywa sztucznego, nawierzchni lakierowanych, ceramicznych, metalowych oraz do szkła akrylowego.
Usuwa ślady po palcach, tłuste plamy i resztki po nikotynie. Zmniejsza przyczepność osadzającego się brudu
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bez rozcieńczenia

9

dozowanie

pH

opakowanie

symbol

bez rozcieńczenia

7,5

butelka 1 l

NG10

bez rozcieńczenia

3

butelka
500 ml

NBS001

butelka 1 l

M100

kanister 10 l

MK100

butelka 1 l

M110

kanister 10 l

MK110

butelka 1 l

NBL103

kanister 10 l

NBL603

27.9 Mycie powierzchni stalowych
NIRAL GARD
Gotowy produkt do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali
szlachetnej. Pozostawia warstwę ochronną

G507 BUZ metasoft
Środek do intensywnego czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej
oraz innych nawierzchni odpornych na działanie kwasów. Usuwa
uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i naloty z nawierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

27.10 Bieżące mycie sanitariatów
MERIDA BALNEXIN
Środek do mycia wszelkich powierzchni i urządzeń łazienkowych:
posadzek, płytek ściennych, wanien, brodzików, zlewozmywaków, powierzchnie lakierowanych i emaliowanych. Przydatny do
utrzymania higieny w pomieszczeniach zawilgoconych. Umytym
powierzchniom nadaje lekki połysk.

150 ÷ 500 ml
na 10 l wody

11,5

MERIDA SANITIN
Kwaśny środek do bieżącej pielęgnacji urządzeń sanitarnych.
Usuwa osady z kamienia wodnego, resztki mydła oraz rdzawe
zacieki.

250 ÷ 1000 ml
na 10 l wody

1,5

T464 Bucasan trendy
Środek na bazie kwasu amidosulfonowego do codziennego
mycia nawierzchni w pomieszczeniach wilgotnych. Stosowany na
powierzchniach odpornych na działanie kwasów takich jak płytki,
umywalki i WC. Szczególnie zalecany do porcelany sanitarnej,
chromu, stali nierdzewnej, płytek ściennych i podłogowych.

50 ÷ 500 ml
na 10 l wody

0,5 - 1

Antystatyczny środek do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń
sanitarnych o przyjemnym zapachu grejpfrutów. Skutecznie usuwa
rdzę, kamień wodny, tłusty brud, osady wapienne i mydlane.

100 ÷ 1000 ml
na 10 l wody

1

butelka 1 l

M112

Kwaśny oparty na bazie kwasu cytrynowego środek do bieżącej
pielęgnacji urządzeń sanitarnych – także drewnianych.

50 ÷ 250 ml
na 10 l wody

3

butelka 1 l

F603

butelka 1 l

M120

kanister 10 l

MK120

butelka 1 l

NBL101

kanister 10 l

NBL601

MERIDA NANO-SANITIN

SANITOP

27.11 Gruntowne mycie sanitariatów
MERIDA SUPER SANITIN
Wysoko kwaśny środek do gruntownego czyszczenia urządzeń
sanitarnych. Oparty na bazie kwasu ortofosforowego środek skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne, cementowe
i urynowe. Zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów.

250 ÷ 1000 ml
na 10 l wody

0,6

G460 BUCALEX
Środek o lepkiej konsystencji na bazie kwasu fosforowego do
gruntownego czyszczenia sanitariatów z uporczywych zabrudzeń.
Stosowany na nawierzchniach odpornych na działanie kwasów,
szczególnie zalecany do porcelany sanitarnej, stali nierdzewnej,
chromu

100 ÷ 500 ml
na 10 l wody

0,2 - 1

Wysoko kwaśny środek na bazie kwasu ortofosforowego i azotowego (5-15%) do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych
i usuwania osadów wapiennych. Zalecany do mycia powierzchni
ceramicznych.

500 ÷ 2000 ml
na 10 l wody

1

butelka 1 l

F668

100 ÷ 500 ml
na 10 l wody

9

butelka 1 l

F103

100 ÷ 500 ml
na 10 l wody

butelka 1 l

M420

6,5
kanister 10 l

MK420

KALK

27.12 Dezynfekcja powierzchni
Desichlor
Środek dezynfekcyjno myjący z chlorem.(Chloramina 8,5%)
Do dezynfekcji szczególnie wymagających powierzchni.

MERIDA DESINFECTIN
Środek do dezynfekcji urządzeń technologicznych i pomieszczeń
w przemyśle spożywczym – zakłady mleczarskie, mięsne, rybne,
owocowe – warzywne. Jako produkt biobójczy może być stosowany w zakładach opieki zdrowotnej.
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dozowanie

pH

opakowanie

symbol

butelka 1 l

M242

kanister 10 l

MK242

butelka 1 l

M243

kanister 10 l

MK243

27.13 Mycie w obszarze kuchennym
MERIDA FATEX
Środek do usuwania tłustego brudu z powierzchni podłogowych
i ponadpodłogowych. Efektywnie usuwa tłuszcz z blatów, okapów
i innych powierzchni.

50 ÷ 500 ml
na 10 l wody

13

Silnie alkaliczny środek do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z powierzchni stalowych oraz emaliowanych.

150 ÷ 5000 ml
na 10 l wody

14

Środek do usuwania osadów w zmywarkach oraz z innych powierzchni odpornych na działanie kwasów.

500 ml
na 10 l wody

1

butelka 1 l

F668

Środek odtłuszczający; rozpuszcza i emulguje tłuszcze, sadze.
Można używać do czyszczenia piekarników samoczyszczących
(zgodnie z zaleceniami producenta)

500 ÷ 1000 ml
na 10 l wody

12,5

butelka 1 l

F089

10 ÷ 100 ml
na 10 l wody

7

butelka 1 l

M550

kanister 5 l

MK550

4 ml
na 10 l wody

5,4

butelka
500 ml

PL11

bez rozcieńczenia

9

butelka 1 l

F443

250 ÷ 500 ml
na 10 l wody

8

butelka 1 l

M260

kanister 10 l

MK260

100 ÷ 200 ml
na 10 l wody

6,5

butelka 1 l

M262

kanister 10 l

MK262

10 ÷ 20 ml
na 10 l wody

7

butelka 1 l

M261

bez rozcieńczenia

10,5

butelka
500 ml

F453

Gotowy do użycia środek w sprayu. Nadaje się do codziennego
czyszczenia nawierzchni i materiałów odpornych na działanie
wody, takich jak tworzywo sztuczne, szkło, chrom i lakierowane
drewno.

bez rozcieńczenia

10,5

butelka
500 ml

NBU001

Gotowy, na bazie olejków roślinnych, środek do mycia i konserwacji mebli i skóry.

bez rozcieńczenia

9

butelka
500 ml

F203

bez rozcieńczenia

-

puszka
200 ml

NBS002

bez rozcieńczenia

10,5 - 11,5

butelka
500 ml

NBS003

MERIDA GRILLIN

KALK

KRAFT

MERIDA ANTISMEL
Środek eliminuje odory powstałe podczas procesów gnilnych.
Dobrze zmywa tłuszcze oraz osady pochodzenia białkowego.

KONCENTRAT LUX ANTYBAKTERYJNY
Płyn do mycia naczyń

Bardzo wydajny, łagodny dla rąk. Usuwa tłuszcz i wszelkie zabrudzenia. Działa silnie antybakteryjnie w formie skoncentrowanej.
Butelka zaopatrzona jest w korek ułatwiający dozowanie.

27.14 Czyszczenie wykładzin dywanowych
UNIDROP
Środek do usuwania plam z wykładzin dywanowych.
Doskonale sprawdza się na powierzchniach wełnianych , PP i PA.

MERIDA TAPEX
Środek do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą
ekstrakcyjną – wełna, PP, PA.

MERIDA TAPIS
Środek do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą suchej
piany. Nie zawiera wybielaczy.

MERIDA TAPIN
Środek hamujący powstawanie piany. Przeznaczony do odkurzaczy wodnych, automatów czyszczących oraz urządzeń rozpylająco
- ekstrakcyjnych.

27.15 Środki gotowe do użycia
SUPER QUICK
Gotowy, alkoholowy, środek do mycia szyb i innych powierzchni
wodoodpornych. Dobrze czyści stal, powierzchnie lakierowane np.
z ołówków, kredek itp.

G515 Reso Clean

VISIONOIL

G502 Buz Point
Do odplamiania nawierzchni tekstylnych, dywanów oraz mebli
tapicerowanych o trwałym kolorze. Usuwa gumę do żucia, kleje,
lakier, smołę i bitumen, tusz z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec.
Bez problemu usuwa resztki etykiet.

G555 Clean up - odplamiacz
Środek usuwający plamy z biurek, desek kreślarskich, klawiatur,
telefonów, komputerów, drzwi i itp. Usuwa plamy po nierozpuszczalnych w wodzie mazakach, po długopisach, tonerach i
pieczątkach.
więcej na www.merida.com.pl
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27.16 Linia środków utrzymania czystości biuro & hotel line - środki gotowe do użycia
ŁAZIENKI - M540
Środek przeznaczony do codziennego mycia łazienek i urządzeń
sanitarnych. Polecany do armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, wanien kąpielowych emaliowanych i akrylowych oraz do
powierzchni ceramicznych i porcelanowych.

bez rozcieńczenia

1-3

butelka
500 ml

M540

bez rozcieńczenia

9 - 11

butelka
500 ml

M520

bez rozcieńczenia

6-8

butelka
500 ml

M500

bez rozcieńczenia

6-8

butelka
500 ml

M530

bez rozcieńczenia

5-7

butelka
500 ml

M560

bez rozcieńczenia

5-7

butelka
500 ml

M510

OKNA I LUSTRA - M520
Środek na bazie alkoholi gotowy do użycia. Przeznaczony do czyszczenia i odświeżania luster, okien, powierzchni szklanych, kafelków
oraz glazury. Skutecznie usuwa ślady z odcisków dłoni i tłuszczu,
pozostawiając błyszczące powierzchnie bez smug.

MEBLE - M500
Środek przeznaczony do pielęgnacji drewna i powierzchni drewnopodobnych. Polecany do utrzymania czystości mebli z połyskiem
i matowych, powierzchni z oklein naturalnych i laminowanych.
Skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady.

ZAPACH - M530
Środek do użycia o dużej skuteczności i wydłużonym czasie działania. Przeznaczony do: pokoi, korytarzy, holów, biur, sal konferencyjnych, toalet i palarni. Eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz
skutecznie usuwa zapach tytoniu i dymu papierosowego.

STAL SZLACHETNA - M560
Środek przeznaczony do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji
powierzchni, urządzeń oraz elementów wykonanych ze stali
szlachetnej. Skutecznie usuwa kurz, tłusty brud oraz ślady palców.
Pozostawia idealny połysk, zapobiega powstawaniu nalotów.

ODPLAMIACZ - M510
Środek przeznaczony do usuwania plam zarówno oleistych jak
i na bazie wodnej z dywanów, wykładzin podłogowych i tapicerek.
Skutecznie usuwa ślady po kawie, herbacie, winie, sokach owocowych i tuszu.

27.17 Profesjonalne środki chemiczne - linia ekonomiczna
KS20 Wischpflege
Środek na bazie mydła do pielęgnacji podłóg odpornych na
działanie wody. Szczególnie zalecany do pielęgnacji posadzek
z kamieni naturalnych, nieglazurowanych płytek ceramicznych i
klinkierowych.

100 ÷ 200 ml
na 10 l wody

10 - 11

kanister 10 l

NBP611

100 ÷ 200 ml
na 10 l wody

12 - 13

kanister 10 l

NBP612

50 ÷ 200 ml
na 10 l wody

6-7

kanister 10 l

NBU608

100 ml
na 10 l wody

2

kanister 10 l

NBL604

KS21 Alkalischer Allesreiniger
Alkaliczny środek do codziennego mycia nawierzchni odpornych
na działanie alkaliów i wody. Usuwa zabrudzenia olejowo-tłuszczowe wykazując skuteczność siły czyszczącej oraz dobre właściwości
dyspergujące.

KS24 Allesreiniger mit Alkohol
Uniwersalny środek czyszczący do codziennego mycia nawierzchni
odpornych na działanie wody i niezabezpieczonych posadzek.

KS27 Sanitarunter-haltsreiniger
Środek na bazie kwasu cytrynowego do codziennego mycia
odpornych na działanie kwasów nawierzchni w pomieszczeniach
wilgotnych. Skutecznie usuwa naloty wapienne i zabrudzenia tłuszczowe pozostawiając higeniczną świeżość.

27.18

URZĄDZENIA do dozowania
Butelki ze spryskiwaczem

– pojemność 0,5 litra lub 1 litr
– wyskalowane do przygotowywania właściwych
roztworów

butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
butelka 0,5 l ze spryskiwaczem
butelka 1 l ze spryskiwaczem

symbol BT1
symbol BT5
symbol BT2

Butelka ze spryskiwaczem spieniającym

– wyskalowana do przygotowywania właściwych roztworów
– zastosowanie końcówki spieniającej umożliwia użycie niektórych środków
chemicznych w postaci gęstej, przylegającej, aktywnej piany
– pojemność 1 litr

symbol BT3

Urządzenia do dozowania

Pompka dozująca:
– do nakręcenia na kanister
– odmierza 30 ml koncentratu
Korek dozujący:
– do nakręcenia na butelkę
– wyskalowany do odmierzania od 5 do 20 ml koncentratu

pompka
korek

symbol PM1
symbol MD1
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SUPER C
SYSTEM DOZOWANIA SUPERKONCENTRATÓW CHEMICZNYCH DO UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI

27.19

SUPERKONCENTRATY chemiczne do utrzymywania czystości
opis

symbol

Neutralny środek do mycia mebli, szyb oraz innych powierzchni wodoodpornych, malowanych, lakierowanych. Doskonale
usuwa brud, zabrudzenia tłuszczowo-olejowe. Nie wymaga spłukiwania wodą. Umytym powierzchniom nadaje delikatny
połysk i pozostawia przyjemny zapach. Nie drażni rąk. Posiada atest spożywczy.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 150-300 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 l lub 75 wiader o pojemności 8 l.

SCLX

MERIDA LUXIN Super C

SANITOP Super C
Środek do bieżącego mycia łazienek.
Zalecany do czyszczenia umywalek, pisuarów, sedesów, wanien i brodzików emaliowanych. Doskonały do mycia glazury
ściennej. Nadaje się do mycia armatury stalowej i luster. Nie wymaga spłukiwania. Nie pozostawia smug. Nie podrażnia
skóry.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 150 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 l.

SCSA

MERIDA MULTIFLOOR Super C
Środek do bieżącej pielęgnacji wszystkich powierzchni wodoodpornych: malowanych, lakierowanych, szklanych, syntetycznych itp. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk. Nie wymaga spłukiwania wodą, pozostawia pomarańczowy orzeźwiający zapach.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 75 wiader roztworu roboczego o pojemności 8 l lub 300 butelek o pojemności 0,5 l.

SCMF

MERIDA FATEX Super C
Środek do usuwania tłustych i ciężkich zabrudzeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego takich jak: smary, oleje.
W niższych stężeniach zalecany do mycia podłóg kamiennych i gresowych. Nie wymaga spłukiwania. Doskonały do prania mopów, ścierek i odzieży roboczej.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 75-100 wiader roztworu roboczego o pojemności 8l lub 300 butelek o pojemności 0,5 l.

SCFA

MERIDA DESINFECTIN Super C
Środek do mycia i dezynfekcji urządzeń w przemyśle spożywczym oraz w placówkach służby zdrowia. Środek wykazuje
działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie niszczy dezynfekowanych powierzchni, nie jest toksyczny, nie posiada zapachu, nie drażni błon śluzowych i skóry rąk.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 300 butelek roztworu roboczego o pojemności 0,5 l lub 75 wiader o pojemności 8 l.

SCDE

MERIDA LUX Super C
Bakteriobójczy płyn do mycia naczyń: szklanych, porcelanowych, emaliowanych i z tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa
zabrudzenia tłuszczowe. Pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Zawiera substancje działające pielęgnacyjnie na skórę
rąk.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 150-300 zbiorników roztworów roboczych o pojemności 8 l.

SCLU

MERIDA LAVABIN Super C
Środek do mycia i konserwacji powierzchni podłogowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłokami polimerowymi. Efektywnie czyści powierzchnię pozostawiając lekki filtr ochronny.
Opakowanie handlowe 1,5 l.
Z opakowania uzyskujemy 75-100 wiader roztworu roboczego o pojemności 8 l.

27.20

SCLA

DOZOWNIKI Super C
– trzy możliwości dozowania: do butelek, do wiader, do zlewów (zbiorników)
– wykonane z tworzywa ABS
– mechanizm pompy gwarantuje dozowanie ściśle określonej, fabrycznie ustawionej
dawki superkoncentratu i zabezpiecza przed jej niepotrzebnym powtórzeniem
– instalacja nie wymaga podłączeń hydraulicznych ani elektrycznych
– opakowanie z superkoncentratem jest zabezpieczone przed wylaniem i kradzieżą
– proste w użyciu - nie wymagają specjalistycznego szkolenia pracowników

SC10

SC20
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SC30

symbol SC10
symbol SC20
symbol SC30

dozownik do napełniania butelek ze spryskiwaczem
dozownik do napełniania wiader
dozownik do napełniania zlewów, zbiorników

