AutoMAtické
AutoMAtické
uMyvAdlové bAterie pisoáry / Wc

dávkovače tekutého mýdla

zásobníky toaletního papíru

zásobníky papírových ručníků

z 301 body z 302 body z 303 body z 304 Midi z 305 nerez
350 ml
800 ml
1000 ml
1000 ml
1200 ml

z 351 preMiuM
500 ml – 230 v, 50 hz

(skládané ručníky)
z 201 komaxit
z 202 nerez

elektrické osušovače rukou

(ručníky v rolích)
z 203 body

z 401 komaxit ø 220 mm
z 402 nerez ø 220 mm
z 403 komaxit ø 310 mm
z 403 nerez ø 310 mm

odpadkové koše

z 251 Midi plast 2100 W
z 252 Midi kov bílý 2100 W
z 253 Midi nerez 2100 W

z 254 MistrAl
nerez 2200 W

ostatní

(350 × 290 × 190 mm)
z 101 komaxit
odpAdkový koš závěsný

(540 × 340 × 260 mm)
z 103 komaxit
koš nA zeM

z 102 nerez
odpAdkový koš závěsný

z 104 nerez
koš nA zeM

z 105 nášlApný
plastový 6 l

z 106 nášlApný nerez 5 l
z 107 nášlApný nerez 12 l

nerezová zrcadla

z 930
elektronický
osvěžovAČ vzduchu

(zásobník sáčků)
z 910 Wc bAG-k plast bílý
z 911 Wc bAG-k plast chrom
z 912 Wc bAG-k nerez brus
z 913 Wc bAG-k neres lesk

(závěsná Wc štětka)
z 901 stětkA nerez lesk
z 902 štětkA nerez brus

nzr 1 nerezové zrcadlo 400 × 500 mm
nzr 2 nerezové zrcadlo 400 × 600 mm
nzr 3 nerezové zrcadlo 400 × 900 mm

nerezové piktogramy – brus
z 924 kouření povoleno

z 925 kouření zakázáno

z 926 Muži

z 927 ženy

z 928 tělesně postižení

z 929 přebalovna dětí

nerezová madla pro tělesně postižené
iMr 01
nerezové invalidní madlo
na zeď rovné – 813 mm

zAřizovAcí
předMěty

sušiČky
turnikety

sAnit. nádoby
brody, MyČky

dveře, stoly
pulty

uMývAcí žlAby
výlevky

(AutoMAtická)
uMyvAdlA

odtokové/podlAhové
žlAby, vpusti

nerezové pisoáry,
žlAby, klozety

sprchové sloupy
pitné fontánky

AutoMAtické
sprchové bAterie

Nerezové a plastové zařizovací předměty
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www.azp.cz

iMp 01
nerezové invalidní
u-madlo pevné – 813 mm

iMs 02 p
nerezové invalidní
u-madlo sklopné s držákem
papíru – 813 mm.

iMs 01
nerezové invalidní
i-madlo sklopné – 760 mm

iMs 02
nerezové invalidní
u-madlo sklopné – 813 mm

