
• nejmodernější digitální motor nové generace
• záruka 5 let nebo 1.000.000 užití
• nejnižší spotřeba el. energie 1/ 1000 W 2/ 750 W
• dvě rychlosti - jednoduché přepínání a snížená 

hlučnost
• tvrzený plast odolný proti vandalismu
• nádrž na odkap vody z rukou = suchá a čistá 

podlaha
• obsahuje osvěžovač vzduchu a neutralizuje
• zápach (ZS gel)

• HEPA 13 filtr - eliminuje 99,9 % bakterií ze 
vzduchu

• (lze nahradit pěnovým filtrem)
• dvojitý prachový filtr
• antibakteriální povrch s ION PURE
• dálkové ovládání pro zobrazení počtu a času užití
• doba sušení 10 vteřin
• servisní vypínač on/off
• světelná signalizace: zobrazení běhu, ukazatel 

hladiny

• bez vyhřívání
• vody v nádržce, výměna filtru
• osouší celé ruce z obou stran najednou
• až o 90 % nižší spotřeba energie než u běžného 

osoušeče
• velký prostor pro pohodlné vložení rukou
• automatické bezpečnostní vypnutí po 20 vteřinách
• rychlost vzduchu: 590 km/hod
• bezúdržbový provoz a ochrana proti krádeži
• LED osvětlení

Osoušeč rukou 
Ecostep R1.1
(bílý, stříbrný, černý)

Zkratka 1 bílý: ECSR1.1 BILY
Zkratka 1 stříbrný: ECSR1.1 STRIBRNY
Zkratka 1 černý: ECSR1.1 CERNY

Číslo bílý: 506938
Číslo stříbrný: 506940
Číslo černý: 506941

Osoušeč rukou 
ECOSTEP R4
(stříbrný, tmavě šedý)

Zkratka 1 stříbrný: ECSR4 STRIBRNY
Zkratka 1 tmavě šedý: ECSR4 TM SEDY

Číslo stříbrný: 506943
Číslo tmavě šedý: 506944

• Záruka 5 let nebo 1.000.000 užití
• nízká spotřeba - 350 W
• digitální motor
• rychlé sušení 10 - 12 vteřin
• antivandal
• hliníkový kryt

• modré LED osvětlení
• malá velikost
• precizní zpracování
• minimální údržba

27 950 Kč
Cena bez DPH

12 550 Kč
Cena bez DPH

|

Novinky od firmy ECOSTEP
Osoušeče rukou a bezvodý pisoár

SERVIS A VÝKON WWW.GCSKUPINA.CZ

http://www.gcskupina.cz
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• bezúdržbové a nastavitelné dávkování od 0,5 ml 
do 5 ml

• kompatibilita s běžnými dezinfekčními prostředky 
(0,5 až 1,0 I)

• možnost připojení přímo na kanystr s dezinfekcí
• instalace je možná na volně stojícím stojanu či 

přímo na zeď
• velký otvor na ruce zabraňuje znečištění okolí
• napájení z elektrické sítě nebo z akumulátoru

• optický varovný signál před vybitím baterie
• netvoří se aerosolové výpary
• využití zejména v nemocnicích, potravinářských 

a restauračních zařízeních a v provozech se 
zvýšenými nároky na hygienu

• ECOSTEP-D1 lze doplnit dálkovým počítadlem 
cyklů použití a dávkování

• ECOSTEP-D1 lze propojit se systémy 
samočinného otevírání dveří řízeného čidlem

• dezinfekční prostředek na ruce Bavicid Hand
• Bavicid Hand je zapsán na seznamu VAH podle 

pravidel DGHM.
• Účinné spektrum je baktericidní vůči TBC, MRSA, 

fungicidní a omezeně virucidní proti virům 
a novoviru podle EN 14476.

• ušetří vysoké náklady
• zbaví nepříjemných zápachů
• zvýší standard a čistotu toalet
• garantuje životnost ventilu
• zaručí hygienický provoz
• pomůže k ISO
• značné snížení nákladů za vodu a energii

• pisoár je 100 % bez zápachu a bakterií
• zcela hygienický provoz
• ventil s garantovanou životností = 6 - 12 měsíců
• ventil lze jednoduše vyměnit i do konkurenčních 

pisoárů
• keramický pisoár se speciálním povrchem
• verze z nerezu - ANTIVANDAL

• snadné čištění
• šetrný k životnímu prostředí
• lze snadno vyměnit za již nainstalované 

splachovací pisoáry
• celosvětově patentovaná technologie
• barevné varianty na objednávku

Bezvodý pisoár 
ECOSTEP-P1.1
Zkratka 1: ECSP1.1

Číslo: 506945

11 950 Kč
Cena bez DPH

12 950 Kč
Cena bez DPH

Bezdotyková 
dezinfekce rukou 
ECOSTEP-D1
Zkratka 1: ECSD1

Číslo: 506946

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.
Zboží na objednávku (dodání od výrobce do jednoho týdne)


