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SKUTECZNE WSPARCIE DLA OCHRONY ZDROWIA

W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, MIEJSCACH PRACY

I PUNKTACH SPRZEDAŻY



RETAIL 2.0

„Biznes musi się ciągle rozwijać.

Zamiast być ofiarą nieprzewidzianych wstrząsów,

powinno się je wykorzystać do wzmocnienia odporności

na przyszłość".

Nassim Nicholas Taleb
The author of „The Black Swan” and „Antifragile”.
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care

Linia innowacyjnych urządzeń, skutecznie

wspierających ochronę zdrowia w miejscach publicznych   

i miejscach pracy etc. poprzez bezdotykową dezynfekcję rąk

i zdalne urządzenie do  pomiaru temperatury.



Wolnostojąca stacja dezynfekująca z funkcją dezynfekcji 

rąk z automatycznym rozpylaczem.

WARIANTY

Care #1

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA
Rozpylacz automatycznie dozuje środek dezynfekujący na 

dłonie

MATERIAŁ Stal malowana proszkowo

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm

Cena 3 990 PLN brutto

Środek dezynfekujący   płyn



Wolnostojąca stacja dezynfekująca typu „TUBE” 

z funkcją dezynfekcji rąk z automatycznym rozpylaczem. 

WARIANTY

Care #2

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA
Rozpylacz automatycznie dozuje środek dezynfekujący na 

dłonie

MATERIAŁ Stal nierdzewna

Cena  3 790 PLN brutto

Środek dezynfekujący   płyn



Wolnostojąca stacja dezynfekująca z funkcją dezynfekcji

rąk z automatycznym dozownikiem. 

WARIANTY

Care #3

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA
Rozpylacz automatycznie dozuje środek dezynfekujący na 

dłonie

MATERIAŁ Stal malowana proszkowo

WYMIARY 220 x 300 x 1300 mm

Cena  1 990 PLN brutto

Środek dezynfekujący   płyn lub żel



. 

WARIANTY

Care #3

Wyposażenie standardowe i funkcje dodatkowe:

- możliwość używania żelu i płynu

- czujnik poziomu płynu (wyłącza urządzenie po przekroczeniu minimalnego poziomu płynu)

- alarm informujący o przekroczeniu minimalnego poziomu płynu 

- automatyczne wyłączenie dozownika po przekroczeniu minimalnego poziomu 

- funkcja AWARYJNEGO pompowania (używana po np. przypadkowym wylaniu całego płynu)

- System zapobiegania  przypadkowemu dozowaniu

- sygnalizacja podłączenia do sieci elektrycznej 

- funkcja zapobiegania złośliwemu uruchamianiu  

(po jednorazowym zadziałaniu czujnika i jego zablokowaniu np. przez zaklejenie gumą lub inne działanie, płyn dozowany jest tylko 1 raz)

- regulacja ilości podawanego płynu w zakresie od 0,25 ml do 2,5 ml

- tacka ociekowa

- możliwość przykotwiczenia do podłogi

- możliwość podłączenia od dołu (w przypadku gniazdek w podłodze)

- zbiornik na płyn – 10 litrów

- odłączany kabel zasilający (gniazdo IBM)

- możliwość malowania w dowolnych kolorach

Opcja dodatkowa:

Domontowanie akumulatora do wcześniej zamówionego urządzenia lub zamówienie z akumulatorem. 

Około 10 000 użyć z jednego ładowania

Cena akumulatora 699 PLN brutto



BEZPIECZEŃSTWO 
wspiera ochronę w miejscach publicznych

podczas dużego natężenia ruchu.

DIAGNOZA
diagnozuje i ogranicza potencjalne źródła 

zagrożenia dla zdrowia publicznego.

ZAPOBIEGANIE
zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się 

wirusów i bakterii w miejscach publicznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wzmacnia sens 

społecznej odpowiedzialności.

KULTURA
Kształtuje nowe nawyki pod względem 

wspólnej opieki nad zdrowiem publicznym.

DLACZEGO?



DLA KOGO?

Praktyczne rozwiązanie przy dużym

natężeniu ruchu.

sklepy

galerie handlowe

centra wystawowe

lotniska

stacje kolejowe

stacje benzynowe

hotele

restauracje

kawiarnie

banki

biura

centra biurowe

instytucje publiczne

centra konferencyjne

punkty usługowe



SPECYFIKACJA

Materiały

Wymiary:

240 x 230 x 1800 mm

Otwór inspekcyjny 

z elektroniką i zapasem środka dezynfekującego

Obudowa 

ze stali nierdzewnej lub lakierowana proszkowo

Mocowanie

kotwy mocno przykręcone do podłoża

Funkcje

Czujnik temperatury ciała

działa zdalnie i aktywuje się automatycznie 

27’’ LCD monitor

Funkcja emisji treści marketingowych 

Dozownik rozpylający środek dezynfekujący

Automatyczna aktywacja uwalnia dawki aerozolu

Czujnik aktywujący rozpylacz

Przysuwając dłoń w pobliżu czujnika



Wolnostojąca stacja dezynfekująca z funkcją dezynfekcji

rąk z automatycznym rozpylaczem i zdalnym pomiarem 

temperatury ciała. 

WARIANTY +

Care+ 1

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA
Rozpylacz automatycznie dozuje środek dezynfekujący na 

dłonie

DIAGNOSTYKA Zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMAJCA Cyfrowy wyświetlacz LCD

MATERIAŁ Stal nierdzewna

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm

Cena   ustalana indywidualnie dla klienta



Wolnostojąca stacja dezynfekująca z 27” monitorem LCD 

oraz bezdotykowym modułem dezynfekcji rąk.

Care+ 2

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA
Rozpylacz automatycznie dozuje środek dezynfekujący na 

dłonie

INFORMACJA 27’’ LCD monitor

REKLAMA Możliwość emisji treści marketingowych 

MATERIAŁ Stal nierdzewna lub blacha proszkowana

WYMIARY Dostępne w każdym wariancie NCare

WARIANTY +

Cena   ustalana indywidualnie dla klienta



SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA
Rozpylacz automatycznie dozuje środek dezynfekujący na 

dłonie

DIAGNOSTYKA Zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMACJA 27’’ LCD monitor

REKLAMA Możliwość emisji treści marketingowych 

FINISH Stal nierdzewna lub blacha proszkowana

DIMENSIONS Dostępne w każdym wariancie NCare

Wolnostojąca stacja dezynfekująca z 27” monitorem LCD

oraz czujnikiem zdalnego pomiaru temperatury ciała. 

Care+ 3

WARIANTY +

Cena   ustalana indywidualnie dla klienta



Wolnostojąca stacja dezynfekująca z bramką wstępu

oraz funkcją dezynfekcji rąk w aerozolu.

Care+ 4

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA Rozpylacz automatycznie dozuje aerozol na dłonie

ZAPOBIEGANIE
Bramy wjazdowe otwierają się tylko po automatycznej 

dezynfekcji rąk

MATERIAŁ Stal nierdzewna i szkło

WARIANTY +

Cena   ustalana indywidualnie dla klienta



SPECYFIKACJA

DEZYFEKCJA Rozpylacz automatycznie dozuje aerozol na dłonie

DIAGNOSTYKA Zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMACJA Cyfrowy wyświetlacz LCD

ZAPOBIEGANIE
Bramy wjazdowe otwierają się automatycznie tylko po pomiarze 

temperatury i dezynfekcji rąk 

MATERIAŁ Stal nierdzewna i szkło

Wolnostojąca stacja dezynfekcji rąk z bramką wstępu 

oraz funkcją zdalnego korpusu pomiaru temperatury 

i dezynfekcji rąk w aerozolu. 

Care+ 5

WARIANTY +

Cena   ustalana indywidualnie dla klienta



DEZYNFEKCJA

Żele i płyny do dezynfekcji

Atestowany produkt kosmetyczny stanowiący żel lub płyn o właściwościach 

antybakteryjnych przeznaczony do wielokrotnego stosowania

w codziennej profilaktyce higieny i czystości rąk.

Wyjątkowe połączenie aloesu oraz lawendy zapewnia przyjemny 

długotrwały zapach

Kompozycja alkoholu etylowego który skutecznie działa 

bakteriobójczo (99,9%) oraz żelu z aloesu który działa zmiękczająco i 

kojąco na skórę.

Nawilża

Myje

Chroni

Dedykowany do urządzeń dezynfekujących         Care

Produkt medyczny, biobójczy. 

Cena płyn        5L    89 PLN

1L    19 PLN
Cena żel       5L    172 PLN

1L      44 PLN

care



DEZYNFEKCJA

Żele i płyny do dezynfekcji

- płyn posiada neutralny zapach, w przeciwieństwie do dużej liczby płynów na rynku

które charakteryzują  się żrącym, gryzącym i nieprzyjemnym zapachem

- lokalny Sanepid kupuje żel antybakteryjny preventiv dla swoich 

najbliższych

- dzieci chętniej wybierają żel Preventiv spośród innych produktów, 

ze względu na ładny zapach

- osoby dbające o dłonie wybierają żel Preventiv, gdyż nawilża i 

pielęgnuje skórę

- Żel jak i płyn zachęcają do ponownego użycia 

care

Możliwość posiadania żelu jak i płynu w sprzedaży detalicznej w sklepie w opakowaniach 50 i 100 ml



CENNIK

WARUNKI:

TRANSPORT

Koszty transportu nie są wliczone

GWARANCJA

Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem elementów naturalnie zużywających się: 

- pompki i elementów gumowych

CENY  zawierają vat (płyn 8%, żel i urządzenia 23%)

Urządzenia zasilane 220 V 

Model        Care Cena

NCare#1 3990 

NCare #2 3790

NCare #3 1990

Preventiv Med

5 L 89 PLN brutto

1 L 19 PLN brutto

Care

Klient ma zapewnioną stałą cenę na płyn i żel 

niezależnie od sytuacji na rynku. 

Usługa dodatkowa w cenie zakupu:

- szkolenie z użytkowania i serwisu dla pracowników

- Pakiet części zamiennych

- Wsparcie oraz serwis

Care Płyn dezynfekujący

Preventiv Gel

5 L 172 PLN  brutto

1 L 44 PLN brutto

Care Żel dezynfekujący

Rozszerzenie Cena dodatkowo

Ekran 27 cali z playerem 3000

System pomiaru temp. oraz posiadania maski 3790

System pomiaru ilości klientów z informacją na 

monitorze o aktualnej ilości klientów oraz  braku 

lub możliwości  wejścia do sklepu 
2799



RETAIL 2.0

info@natrodent.pl

tel. 42 292 06 66

90-133 Łódź

ul. Wierzbowa 46/48

KONTAKT
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PRACUJĘ BEZPIECZNIE

DZISIAJ - JUTRO - ZAWSZE


