
O Combi funciona de forma totalmente automática, de modo a garantir a
máxima higiene. Além disso, pode ser utilizado tanto dentro como fora das
casas de banho, devido à sua versão autónoma que pode ser colocada em
qualquer lugar.

O Combi é um sistema exclusivo de lavagem das mãos com função 3 em 1.
Água, sabão e papel são dispensados de forma totalmente automática e sem
toque, devido ao seu sensor preciso.

ESTAÇÃO DE LAVAGEM DAS MÃOS 3-EM-1

Combi

TECNOLOGIA  E INOVAÇÃO

A tecnologia inovadora do Combi possibilita uma combinação ideal de água e
sabão com ar, criando uma emulsão que deixa as suas mãos suaves e limpas
após a lavagem.

ECONOMIA DE RECURSOS

Este sistema foi desenvolvido para economizar ao máximo os recursos. Por
cada ciclo de lavagem das mãos apenas são utilizados 0.2 litros de água, 0.3
ml de sabonete e 1 folha de papel.

SISTEMAS DE LAVAGEM DAS MÃOS

HIGIENE MÁXIMA EM QUALQUER LUGAR

Os níveis de higiene após lavar as mãos com os sistemas da Smixin (12-15
segundos) são melhores do que lavar as mãos por 60 segundos, com

uma torneira normal e um dispensador de sabão, de acordo com a
diretriz da OMS.

ALGUMAS DAS EMPRESAS QUE JÁ UTILIZAM AS ESTAÇÕES DE LAVAGEM DAS MÃOS



Colocar as mãos sob o sensor Ensaboar as mãos Enxaguar as mãos Secar com papel

Economiza até 90% de água;

Economiza até 60% de sabão;

Economiza até 60% de papel;

Sistema e design patenteado mundialmente;

Permite a lavagem das mãos fora de uma

casa de banho;

Uma embalagem de sabonete dura 5.000

ciclos de lavagens das mãos.

Funciona totalmente sem toque;

Fácil de instalar e baixa manutenção;

Dois sensores reconhecem as suas mãos e acionam o ciclo de lavagem totalmente automático, onde é dispensada uma
mistura de água, sabonete e ar numa emulsão completa que deixa as suas mãos limpas e com uma sensação incrivelmente

suave. Após a emulsão de sabonete, a água é dispensada. O ciclo é concluído quando o papel para secar as mãos sai.
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VANTAGENS

CICLO DE LAVAGEM DAS MÃOS (12-15 SEGUNDOS)

Modelo COMBI

Código do artigo 130 AP

Dimensões 719 x 384 x 363 mm

Peso 13 kg

Material Aço inoxidável; PC-ABS

Certificados

Extras
Ex: etiquetas disponíveis
para a parte de cima do
equipamento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMBI APDI

130 AD

719 x 384 x 363 mm

13 kg

Aço inoxidável; PC-ABS

Upload de vídeo via
cartão SD local

WALLMOUNTING KIT

100 WM

1322 x 384 x 389 mm

13 kg + 16 kg

Aço inoxidável; PC-ABS

Caixa inferior com
caixote do lixo e suporte
de parede

PREMIUM MOBILE

130 MU

1322 x 384 x 395 mm

13 kg + 40 kg

Aço inoxidável; PC-ABS

Estação móvel com
recipientes para ≈ 175 ciclos
de lavagem das mãos
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