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dozowniki do łazienek12

MERIDA STELLA
Kompletna linia urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej, zachowujących klasyczny styl, idealnie komponujących 
się z każdym eleganckim wnętrzem toalety. Wśród produktów znajdziemy wszystkie niezbędne elementy wyposażenia: dozowniki mydła 
w płynie i w pianie, pojemniki na ręczniki składane i ręczniki w roli (w tym automatyczne), podajniki papieru toaletowego w dużych 
rolach i w listkach, kosze na odpady, pojemniki na podkładki na deskę sedesową, pojemniki na torebki higieniczne i inne. Urządzenia 
te charakteryzuje kompaktowość formy, wysoka funkcjonalność i szlachetne wzornictwo. Spawane i szlifowane łączenia boków oraz 
niewidoczne zawiasy podnoszą ich walory estetyczne i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki wzmocnionej konstrukcji urządzenia wyróżniają 
się wysoką odpornością na akty wandalizmu. 
Dodatkowo zabezpieczone są zlicowanym z powierzchnią stalowym zamkiem bębenkowym. Wykorzystanie szlachetnej stali nierdzewnej do 
produkcji urządzeń gwarantuje ich długowieczność.

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE VIP
Najnowszy produkt firmy, która w jego produkcji skorzystała z wieloletniego doświadczenia i znajomości oczekiwań rynku.  Dozownik 
wykonany jest  w 100% z materiałów nierdzewnych – obudowa, na którą firma daje 10-letnią gwarancję wykonana jest z mosiądzu 
galwanicznie pokrytego chromem na podkładzie niklu, zbiornik na mydło wykonany jest z tworzywa sztucznego.
Produkt dostępny jest w dwóch wersjach wykończenia:stali matowej (szczotkowanej) i stali polerowanej oraz dwóch opcjach montażu: 
mocowany do blatu lub do ściany. VIP wyróżnia estetyczny design oraz wyjątkowa trwałość. Dozownik doskonale harmonizuje z królującymi 
obecnie trendami baterii łazienkowych o cylindrycznym kształcie wykonanych z mosiądzu polerowanego i matowego.
Obecność tego produktu w toalecie z pewnością zapewni jej klasę i nieprzeciętny klimat. 
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MerIDa — polski producent i dystrybutor profesjonalnych 
urządzeń do wyposażenia toalet publicznych.

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 MERCURY
Pierwsza w świecie kolekcja ultranowoczesnych, stylowych urządzeń o dyskretnej elegancji wykonanych z połączenia tworzywa aBS o szlachetnej fakturze oraz stali 
nierdzewnej, pokrytej specjalną powłoką odporną na ślady palców.
Wyjątkowość designu wynikająca z kombinacji tych dwóch materiałów, a w szczególności zastosowania wysokiej jakości stali, z której wykonane są fronty urządzeń, 
nadaje linii niepowtarzalny, niebanalny wygląd. Produkty wyróżnia wysoka trwałość i niezawodność, ekskluzywna stylistyka oraz subtelne, kompaktowe wzornictwo. 
W skład linii wchodzą: dozownik mydła w pianie, podajnik ręczników papierowych, kosz na śmieci, podajnik papieru toaletowego w rolkach i podajnik papieru 
toaletowego w listkach.


