


SZANITER MEGOLDÁSOK BÖLCSŐDEI 
ÉS ÓVODAI PROJEKTEK SZÁMÁRA 

Bármely bölcsődei, óvodai projekt során, már tervezésnél célszerű néhány fontos kritériu-

mot szem előtt tartani a közösségi vizesblokkokba tervezett termékek kapcsán, hiszen egy 
gyerek számára nem csak bizonyos fizikai adottságokban, az erőben vagy magasságban 
nyilvánul meg a differencia a specifikusan nekik és a hagyományos, felnőtteknek szánt sza-
niter, pipere termékek között, hanem működésben egyaránt.

DE MILYEN IRÁNYVONAL MENTÉN ÉRDEMES TERMÉKEKET VÁLASZTANI MIND A 
GYEREKEK MIND AZ ÜZEMELTETŐ IGÉNYEIT FIGYELEMBE VÉVE?

Üzemeltetői szempontok:

• A közintézmények rezsijének csökkentése, a költséghatékony üzemeltetés, 

• illetve a fenntarthatóság is létfontosságú,

• ugyanakkor a hosszú távon megbízható működést biztosító megoldások. 

Felhasználók, vagyis legfőképp a gyerekek szempontjából:

• a könnyű kezelhetőség és

• higiénikus használat, mely könnyen a hétköznapokba csempészhető. Ez a kisebbek  
 esetében elengedhetetlen, hiszen higiénia hiányában könnyen terjednek a fertőzé- 
 sek egyik gyerekről a másikra.

________________________________________________________________________

E szempontokat szem előtt tartva számos tartós és megbízható megoldást ajánlunk a 
gyerekeket kiszolgáló vizesblokkok teljeskörű felszereléséhez. 
________________________________________________________________________

A mosdóhelység sarkalatos pontja a gyerekeket ellátó intézményeknek, hiszen sok gyerek-
re jut egy adott vizesblokk, melyet rendszeresen használnak napi szinten. Ezen felül termé-
szetesen a dolgozók számára kialakított mellékhelység is elemi fontossággal bír. 
Egyrészt higiénés oldalról, mivel a fertőzések a nem megfelelően megválasztott eszközök 
által ugyanúgy tovább terjedhetnek a felnőttekről is a gyerekekre.



A toalett használat esetén a wc-papír hozzáférést 
a kerek házzal kialakított, 190-230mm átmérőjű 
mini-midi WC-papír tekercsekhez tervezett nagy-
tekercses ipari WC-papír tartóval biztosíthatjuk a 
kicsiknek is, hiszen gond nélkül használhatják.

Cikkszám: GCHINB

Ami a költséghatékony WC öblítést illeti, a leg-
célravezetőbb a fali rögzítésű DELABIE 
TEMPOFIX 3 WC szerelőkeret 3L/6L blok-
kolásgátlós direkt öblítésű szeleppel. Soft Touch 
nyomógombja a wc öblítést is zavartalanná teszi.

Cikkszám: DEL564060DE-DEL763000

A perem nélküli, porcelán fali DELABIE 
WCeram WC-kagyló függő rögzítéssel a hozzá tar-
tozó nagy keménységű, ellenálló duroplast műanyag-
ból készült WC-ülőke fedővel kiegészítve tartós és 
tökéletes megoldás lehet a közösségi mosdóba.

Cikkszám: DEL112518
+ DEL102629

Falra szerelhető, kiváló minőségű DELABIE 
WC-kefe tartóval tehetjük teljessé az illemhely 
használatot.

Cikkszám: DEL4051N

WC-K, WC-ÖBLÍTŐK, 
TOALETT KIEGÉSZÍTŐK 



PISZOÁR MEGOLDÁSOK,
VIZELDE KIEGÉSZÍTŐK

Piszoár

A kiemelkedően üzembiztos FALCON LAVA víz-
mentes piszoár eredményessége a bűzelzáró 
szifon patronban rejlik, mely elzárja a szagokat és 
felfogja a szennyeződéseket is, emiatt dugulásmen-
tes használatot biztosít. A patroncsere csupán 
néhány percet vesz igénybe. Egy patron 
hozzávetőlegesen 7000 használatot bír!

Cikkszám: F-7000 + F-CART

Porcelán piszoár, vizelde válaszfal

Cikkszám: GCP00001

A vízzel működő változata a rendkívül higiénikus, 
perem nélküli DELABIE DELTACÉRAM fali 
piszoár víztakarékosan üzemeltethető, leghatéko-
nyabban a falon kívüli DELABIE TEMPOMATIC 4
piszoár infra öblítőjével integrált elemekkel, 
DELTACÉRAM piszoárhoz illeszkedő bekötőcsővel.

Cikkszám: DEL134118    + DEL479415

G-PLUS Ice piszoár rács - illatolajjal átitatott 
piszoár szűrő betét húgykő- és vízkőlazító enzim 
maggal, 60 napig tartó illattal. segítenek megelőzni 
a piszoár lefolyó csövek dugulását, kellemes illatot 
árasztanak, illetve speciális felületkiképzésüknek kö-
szönhetően meggátolják a vizelet visszafröccsenését.

Cikkszám:  G-PLUS-ICE



KÉZMOSÓ
FELSZERELÉSEK

A WORLD DRYER VERDEdri HEPA- szűrő rend-
szerrel és antibakteriális technológiával ellátott nagy 
sebességű kézszárító. Rendkívül energiatakarékos, 
mivel a teljesítménye csak 950 Watt, motorja pedig 2 
sebességi fokozatban állítható. 12 mp szárítási idő-
vel Ideális bármilyen közösségi mosdóba.

Cikkszám: GCMVDB

A kézmosás higiéniájáról és hatékonyságáról a 
GOJO ADX adagolója és Freshberry habszap-
panja játszva gondoskodik. A GOJO Freshberry 
habszappan finom illatával és hab állagával nép-
szerű a gyerekek körében is. A gyárilag zárt patronok 
biztosítják a maximális higiéniát. 

Cikkszám: G8716-D1

A DELABIE TEMPOSOFT MIX 2 vandálbiztos, álló, 
időzített nyomógombos csaptelep a legideálisabb vá-
lasztás a kicsi kezeknek, mivel a Soft Touch nyomógomb-
bal kis erőfeszítéssel is képesek működésbe hozni, minde-
mellett pedig víztakarékos használatot biztosít.

Cikkszám:  DEL742510

Kézmosás, kézszárítás

Kínálatunkban elérhető hideg-meleg vízre, illetve ke-
vert vízre is. A csaptelepek használata során a ma-
radéktalan biztonság érdekében javasolt a forrázás-
gátlós DELABIE Premix Nano termosztatikus 
keverőszelep szűrőkkel, visszacsapó szelepek-
kel, a forrázásveszélyt elkerülendő.

Cikkszám: DEL740300   + DEL732012



KÖZÖSSÉGI 
PIPEREFELSZERELÉSEK

A lekerekített sarkokkal kialakított, falra szerel-
hető fedő nélküli hulladékgyűjtő, 23 liter 
űrtartalommal, strapabíró és időtálló megoldásként 
szolgálhat.

Cikkszám: GCP10B

A nagy kapacitású C/Z hajtott papírkéztör-
lő adagoló, mely 400/600 db papírtörlő tárolására 
képes. Hozzáférhető magasságba rögzítve komfor-
tos és mindenekelőtt higiénikus módja a kézmsosás 
utáni kéztörlésnek, hiszen a törölközővel ellentétben, 
melyben néhány használat után megtelepednek a 
kórokozók, a fertőzésveszély kiküszöbölhető.   

Cikkszám: GCT400B

V-Air Solid illatosító kehely tartó MVP, amely 
folyamatosan változó illatot bocsát ki 60 napon keresz-
tül, ABS műanyagbó. V-AIR Solid Evolution Ice 
- Cool jeges frissesség illatú légfrissítő ke-
hely 60 napos, elem nélküli működéssel, akár 170 m3 
légtérfogatig hatásos. 2 hónapig folyamatosan il-
latozik, mindenféle energiaforrás nélkül!

Cikkszám:VAIR-MVPW  + VEVO-ICE

Az érintésmentes PURELL TFX automata kéz-
fertőtlenítő gél adagoló használata élmény a 
kicsiknek, mindamellett érintésmentes működtetése 
maximalizálja a kézhigiénét. Kevés időráfordítást igé-
nyel, pár másodperc alatt elvégezhető a patroncsere 
és az elemcsere is. Cikkszám: G5476-D1

Ugyanakkor gazdaságosabb és higiénikusabb adagolást 
tesz lehetővé, mint a hagyományos manuálisan adagolható 
flakonos kézfertőtlenítő gélek. Kihelyezhető a mosdóhelységhez, 
de az óvoda, illetve csoportszobák bármely pontjára is.



SZANITER
KIEGÉSZÍTŐK

AISI304-es rozsdamentes acélból készült 
egyágú illetve kétágú akasztó, fali 
ruhafogas, fényes borítással, kifejezet-
ten közösségi mosdók, öltözők számára. 

Cikkszám: GCHI1

+ GCHI2S

Funkcionális szempontból maximálisan kiegészíti 
egymást a Green Clean fali fedeles intim hul-
ladékgyűjtő 5 literes belső űrtartalommal, 
illetve a szintén falra szerelhető intim 
hulladékgyűjtő tasak adagoló.

Cikkszám: GCPHFB
+ GCPHB

A tükör szintén szerves részét képezi a vizesblokknak, 
erre jelent kiváló alternatívát a 4 mm vastag csiszolt 
szélű fali tükör, 600 x 400 mm méretben.
4db-os r.m. acél DELABIE tükörrögzítő 
szett, 2db fix, 2db rugós rögzítőelem, 
csavarok+dübelek tartozék.

Cikkszám: UV600400  + UVR

Rozsdamentes acél piperepolc, selyem, 
INOX

Cikkszám: GCHI18



Falra szerelhető, kiváló minőségű DELABIE 
WC-kefe tartóval tehetjük teljessé az illem-
hely használatot.

Cikkszám: DEL4051N

DELABIE TEMPOFIX 3 vandálbiztos WC sze-
relőkeret Dual Control infra és nyomógombos 
öblítőszeleppel. Az öblítés hatékony és csen-
des. Ütésálló, viszont könnyen működtethető. Költ-
séghatékony és környezettudatos üzemeltetést bizto-
sít. Az öblítőtartállyal ellentétben higiénikus, hiszen 
nincs pangó víz, ami kedvez a baktériumoknak. 
Cikkszám: DEL564005DE-DEL464000

Akadálymentes konkáv kialakítású, porcelán 
mosdókagyló pneumatikus döntőberendezéssel kö-
nyöktámasszal a 200mm hosszú karos DELABIE 
csappal  és dönthető tükörrel kombinálva a leg-
optimálisabb akadálymentes használatra.

Cikkszám: GCLB10
+ DEL2522L    + DEL510201N

Akadálymentes fali WC 700 mm-es hosszított 
kinyúlással, higiénés nyílás és perem nélkül ideális 
választás akadálymentes mosdókba.  Soft-Close 
lecsapódásmentes fedővel kiegészítve, duroplast 
nagy keménységű, strapabíró műanyagból a hosszú 
élettartam érdekében.

Cikkszám: GCV70  + GCT24PD

Maximális biztonságot adó pelenkacseréhez javasolt 
opció a horizontális kialakítású PE műanyag 
borítású lehajtható BABYMINDER pelenkázó, 
mely nagy teherbírású, lekerekített formával a baleset-
veszély kiküszöbölésére, mindez EU engedélyekkel.

Cikkszám:  BMWH

AKADÁLYMENTES
SZANITEREK



MOZGÁSSÉRÜLT
KAPASZKODÓK

120 kg teherbírású egyenes acél kapaszkodók, 
32 mm csőátmérővel és takarótárcsával.

Cikkszám: 
GCB30EB    300mm
GCB60EB    600mm
GCB90EB    900mm

Derékszögű és hajlított kapaszkodók jobbos és 
balos kivitelekben takarótárcsával, 3 rögzítési 
ponttal, szinterezett fehér acél cső, D=32mm.

Cikkszám: 
GCB4080DEB  400mm x 800mm - L-alakú
GCB600EB      600mm x 600mm - derékszögű
GCB3030EB    300mm x 300mm - 135° hajlított

Felhajtható kapaszkodók fali és álló kivitel-
ben mosdók és WC-k mellé. Fehér acél cső D=32mm, 
120kg terhelhetőséggel.

Cikkszám: 
GCBA60B      600mm fali
GCBA80B     800mm fali
GCBA70CB   700mm állványos



Egy, kettő vagy három medencés nagykonyhai mo-
sogatónkat antitorziós elő-öblítő zuhannyal 
szerelt DELABIE fali nagykonyhai mosoga-
tó csaptelep szettel,

Cikkszám: DEL5634

További hasznos kiegészítője a nagykonyhai megoldá-
soknak többek között az AISI304-es rozsdamentes acél-
lemezből mélyhúzott fali kiöntő, falikút kóracél 
ráccsal, hátlappal, leeresztőszeleppel ellátva.
Cikkszám: GCK00019

NAGYÜZEMI 
KONYHATECHNOLÓGIA

Nagykonyhai mosogatók termékkategóriánkon 
belül választhatunk egy, kettő, illetve három meden-
cés kialakítás közül is. Opcionálisan csepegtető tál-
cával vagy anélkül, alsó polccal, takaróköpennyel is.   

Cikkszám: GCK2-100644-NK

Az intézményi higiénia gerincét összességében, de nem kizárólag az ott található 
vizesblokkok adják. Így érdemes minden szegmensét komolyan venni. A konyhai 
közeg szintén melegágya lehet bizonyos nem kívánt fertőzéseknek. Ezen a területen 
is sokat nyom a latba a higiénikus használaton kívül a költséghatékony üzemeltetés 
kérdése és a tartós megbízhatóság elvárása is. Kínálatunk számos választási lehetőséget 
ad, hogy a legoptimálisabb megoldás kerüljön kiválasztásra.



A minőség, tartósság, higiénia éppúgy, mint a költséghatékonyság vagy a fenntartha-
tóság alapvető követelmény termékkínálatunk összeállításában. Így egy ilyen speciális 
projekt hiánytalanul megtervezhető és kivitelezhető, ezáltal az intézmények hiánytala-
nul felszerelhetőek és hosszútávon működtethetőek.

A szabadtéri vízvétel könnyedén elérhetővé tehető az 
óvoda udvarán legfőképpen az év melegebb idősza-
kaiban a DELABIE kültéri ivókútjai által, mely 
kifejezetten óvodás gyermekek számára terveztek, 
méghozzá az optimális 600 mm és 800 mm ma-
gasságban, hogy gond nélkül hozzáférjenek a legki-
sebbek is. 

Cikkszám: GCC081060  + GCC081080

Vandálbiztos kialakítása és anyaghasználata révén az időjárás viszontagságaival és a külső, 
fizikai behatásokkal szemben is ellenáll. És ami ennél is fontosabb minőségi megmunkálása és 
formatervezése miatt nincsenek élei, ami a biztonságos használat alapfeltétele.

A falra rögzíthető fali ivókút szintén ideális 
gyerekek számára, hiszen ugyanezekkel a pa-
raméterekkel nyújt biztonságosan és higiénikusan 
vízvételi lehetőséget. Mindegyik ivókút ivókútfejének 
bekapásgátlós kialakítása szintén a higiéniát szol-
gálja, mivel megakadályozza, hogy a szájukba ve-
gyék egymás után, így zárva ki a fertőzés veszélyét. 

Cikkszám:  GCC081109  + GCC081110
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ÁLLÓ ÉS FALI
IVÓKUTAK

Pohártöltős kivitelben is
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