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podajniki i dozowniki12
MERiDA – LiNiA STALOwA
Kompletna linia nowoczesnych, funkcjonalnych, eleganckich urządzeń 
wykonanych z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Artykuły mERIDA 
LInIA STALOWA dostępne są w dwóch wersjach wykończenia powierzchni: 
stal szczotkowana lub stal polerowana. Firma proponuje bogaty wybór 
urządzeń naściennych oraz wnękowych: m.in. dozowniki mydła w płynie 
i w pianie, pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, kosze na 
odpady, suszarki do rąk, pojemniki na podkładki i torebki higieniczne, 
popielnice stojące i mocowane do ściany, szczotki do WC, wieszaki do 
ubrań do kabin WC, lustra w ramach stalowych. 
Do toalet dla niepełnosprawnych merida oferuje szeroki asortyment 
poręczy. Ich ergonomiczne kształty oraz ukryte elementy mocujące 
zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkownika. użyta do produkcji 
stal sprawia, że wszystkie proponowane urządzenia są wyjątkowo 
odporne na wszelkie mechaniczne próby uszkodzenia oraz na działanie 
substancji chemicznych i wody.
Produkty wykonane z tego szlachetnego i ponadczasowego surowca 
doskonale komponują się z każdą powierzchnią zapewniając klasyczny  
i estetyczny wygląd wnętrza. 

Polski producent i dystrybutor profesjonalnych 
urządzeń do wyposażenia toalet publicznych. 
Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1992 roku. 
Obecnie prowadzi sprzedaż w 58 własnych oddziałach 
w 9 krajach Europy.
urządzenia firmy od wielu lat doskonale funkcjonują 
w toaletach biur, hoteli, banków, restauracji, szpitali, 
zakładów przemysłowych i wielu innych instytucji 
publicznych. 
niezbędna wiedza, doświadczenie i potencjał 
logistyczny pozwala sprostać życzeniom każdego 
nabywcy. Firma współpracuje z klientem na etapie 
doradztwa, projektu, montażu i wyposażenia 
w urządzenia a następnie stałego zaopatrywania 
w materiały eksploatacyjne. Doskonałą pomocą dla 
architektów jest przygotowany przez meridę katalog, 
opracowany w formie drukowanej i multimedialnej na 
CD, zawierający kompleksowe linie urządzeń. 

na stronach internetowych firmy:
 pełna oferta handlowa
 modele 2D i 3D wszystkich urządzeń prezentowanych  
w katalogu dla architekta

 wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty
 aktualne ceny
 informacje o firmie, adresy oddziałów, dane do kontaktów

merida Sp. z o.o.

Karkonoska 59

53-015 Wrocław

tel. 0 71 33 97 888

fax 0 71 361 61 61 

sekretatiat@merida.com.pl

www.merida.com.pl

MERiDA – LiNiA hOTELOwA
Kolekcja galanterii łazienkowej wykonanej ze szlachetnego mosiądzu pokrytego 
galwanicznie warstwą niklu i chromu. Produkty charakteryzuje wysoki poziom technologii 
produkcji, trwałość i funkcjonalność.
Klasyczne wzornictwo akcesoriów linii, łagodne, owalne kształty poszczególnych 
elementów predysponuje je do zastosowania we wnętrzach toalet o różnorodnym stylu. 
Szeroka gama urządzeń sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. 
Istnieje również możliwość indywidualnego dostosowania wymiarów lub wykonania 
detali produktów według potrzeb zamawiającego. 


