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Nestes tempos em que os requisitos de higiene devem ser estritamente cumpridos por todos, você 
quer que seus funcionários e clientes possam seguir as regras. É por isso que a MATTTEO lança a 
estação de higiene Safe@work com dispensador automático. Perfeito para ser colocado na entrada 
de sua loja, restaurante, oficina ou escritório para garantir a higiene. 

Este posto de desinfecção é feito inteiramente de metal e é revestido com pó de prata. Esta cor 
neutra garante um visual limpo e o design elegante com alça integrada faz desta estação de higiene 
um ótimo ajuste para cada interior. Com um pequeno custo adicional, é até possível personalizar a 
estação de higiene com o logotipo de sua empresa e/ou cores da empresa.

O pé grande e cheio evita que o poste caia facilmente. Além disso, o pedestal é equipado com 4 pés 
resistentes ao desgaste para evitar danos ao seu revestimento do piso. Opcionalmente, um pé com 
2 rodas também está disponível, o que facilita ainda mais a movimentação.
 
 

ESTAÇÃO DE DESINFECÇÃO COM DISPENSADOR AUTOMÁTICO

Cada estação de desinfecção é equipada de 
série com um dispensador automático com sen-
sor infravermelho(1). Graças ao sensor de movi-
mento, funcionários e clientes podem limpar 
suas mãos sem entrar em contato direto com 
a coluna ou o dispensador. Isto reduz significati-
vamente o risco de contaminação.  

Nossa unidade dispensadora é colocada a uma 
altura ergonômica de 110 cm, o que a torna 
acessível tanto para pessoas em pé quanto para 
pacientes em cadeira de rodas. Tem uma capa-
cidade não inferior a 1L, o que reduz a frequên-
cia de recarga a um mínimo.

Como a Mattteo é a fabricante destas estações 
de higiene, somos capazes de entregá-las a 
você em um prazo muito curto. 

Você também pode nos contatar para o reabas-
tecimento do desinfetante, então você só preci-
sa de 1 endereço para todas as suas necessida-
des.

Contate-nos agora em info@mattteo.com.

(1) Entregue sem 4x baterias tipo BDPLR14
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões 1490x390x390 mm (HxLxP)

Peso ca. 9 kg

Material Alumínio + Aço

Revestimento Epóxi

Cor Prata

Dispensador automático Com sensor de movimento infravermelho

Conteúdo Dispensador 1L

Altura Dispensador 1100 mm (medida pelo lado inferior)

Alça Integrada na parte superior

Rodas Opcional

Customização (logo/nome/cores) Opcional

Vista frontal Vista lateral Vista de cima
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DESCUBRA TAMBÉM NOSSAS DIVISÓRIAS HYGIÊNICAS



MATTTEO BV
Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89
Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com
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