
DEZINFEKČNÍ RÁM NA CELÉ TĚLO A RUCE
NovirusActive DEZINFEKČNÍ RÁM
Dezinfekční mlhovač celého těla a bezdotykový stojan na dezinfekci rukou. 
Jako dveřmi. Vejděte, otočte se o 360° a pokračujte dál bez virů a bakterií.

NovirusActive dezinfekční rám 
je rychlým a spolehlivým řešením 
hygienických opatření pomáhají snížit 
riziko šíření virové nákazy.

Vhodné do všech prostor s větší 
koncentrací osob a potřebou 
zvýšené hygieny. Obchody, 
hotely, restaurace, letiště, 
zdravotnická zařízení, školy, 
kulturní domy, sportovní areály, 
obchodní domy, úřady, výrobní 
provozy či administrativní 
budovy. Nebo i u vás doma.

MOŽNÉ SAMOSTATNĚ 
I KOMBINOVAT
•  Samotný stojan na ruce či

mlhovač na tělo.
•  Dva stojany na ruce či dva

mlhovače na tělo.

NovirusActive – Profesionální řešení pro osobní dezinfekci

Náplň dezinfekčního 
mlhovače obsahuje aktivní 
látku, která ničí viry 
i bakterie, neobsahuje 
alkohol, není toxická pro 
zdraví člověka a přírodu, 
nezanechává žádné stopy 
a je bezpečná v kontaktu 
s pokožkou.

Český 
výrobek



NovirusActive 
STOJAN NA DEZINFEKCI RUKOU
Designový stabilní stojan s nášlapným nebo automatickým 
ovládáním pro hygienu rukou. Dodáváme i ve variantě se 
dvěma dávkovači pro dezinfekční gel a regenerační krém na 
ruce. Vhodné do vnitřních i venkovních prostor.

•  bezdotykový dávkovač bezoplachového gelu
•  přesné dávkování
•  náplň integrovaná uvnitř stojanu
•  snadná a rychlá výměna náplně
•  až 2500 dávek na jednu náplň (5 l)
•  mobilní řešení stojanu s možností ukotvení

k podlaze
•  vhodné i pro venkovní použití
•  nášlapná varianta bez potřeby el. energie
•  velmi snadné čištění a údržba
•  horní část stojanu jako informační plocha

NovirusActive 
STOJAN NA DEZINFEKCI CELÉHO TĚLA
Dezinfekční mlhovač pro komplexní osobní hygienu 
s revoluční technologií NovirusActive rozstřikuje extrémně 
jemnou mlhovinu. Nová generace dezinfekční náplně 
obsahuje 100% přírodní aktivní látku, která během 
několika sekund ničí viry i bakterie, neobsahuje 
alkohol ani žádné chemické přísady, nezanechává 
žádné stopy a je bezpečná v kontaktu s pokožkou.

INDIVIDUÁLNÍ DESIGN VE VAŠICH BARVÁCH
•  dezinfekční rám i stojan v grafice vaší značky
•  vyrobíme včetně možnosti grafického návrhu
•  dokonale souzní ve vašem interiéru

•  velmi jemná mlhovina
•  nezanechává stopy
•  netoxická
•  bez chemických přísad a alkoholu
•  bez zápachu, bez barvy
•  vhodná i pro citlivou pokožku
•  bezpečný v kontaktu s rostlinami
•  vhodný pro hygienu hraček, kousátek,

jídelních potřeb, oblečení a další.
•  vědecky ověřeno

Dodavatel: 
HAPPY END CZ, a.s.

 Argentinská 3
170 00  Praha 7
Česká republika 

happyend@happyend.cz 
www.happyend.cz 

tel.: +420 800 156 944
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