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Oferujemy kompletne linie wzornicze estetycznie wykonanych produktów o wysokiej jakości, gwarantujące długi okres 
ich eksploatacji.  Oferta obejmuje bogaty, zróżnicowany wizualnie asortyment, w tym: 

 suszarki do rąk, 
 dozowniki mydła, 
 podajniki papierowych ręczników, 
 pojemniki na papier toaletowy, 
 wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych, 
 naścienne przewijaki dla dzieci i niemowląt,
 wandaloodporne wyposażenie toalet ze stali nierdzewnej (w tym; misy WC, pisuary, umywalki)
 kosze na śmieci, 
 szereg innych produktów, które sprzyjają zachowaniu higieny oraz sprawiają, że toalety publiczne stają się przyjazne i funkcjonalne. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z architektami oraz wykonawcami inwestycji  obiektów użyteczności 
publicznej, w tym z czołówką największych firm budowlanych w Polsce.
Opracowujemy indywidualne oferty zgodne z zapotrzebowaniem inwestora, również wykraczające poza asortyment będący 
w stałej ofercie. Oferujemy doradztwo, pomoc w przygotowaniu projektu, oraz montaż produktów. 
Zapraszamy do współpracy w przyjaznej i twórczej atmosferze !

Szczególny nacisk obok jakości, 
kładziemy na wzornictwo 
odpowiadające europejskim 
standardom i najnowszym tendencjom.
Nasza oferta zawiera kompletne 
zestawy w jednolitej linii wzorniczej, 
przypisane odpowiednim  
możliwościom budżetowym, jak np. 
serie: POP, ZEN, HIT, DUO, EVO, GEO.
Dbamy również o niskie koszty zakupu 
i eksploatacji naszych produktów. We 
wszystkich oferowanych dozownikach 
mydło uzupełnia się z kanistra, nie ma 
więc potrzeby stosowania specjalnych, 
kosztownych wkładów z mydłem. 
Pojemniki na papier można uzupełniać 
uniwersalnymi, ogólnodostępnymi 
materiałami eksploatacyjnymi. 

FANECO Sp. z o.o.

tel. 61/ 6100212

tel. 61/ 6100213

fax 61/ 6100307

info@faneco.com

www.faneco.com

FANECO Sp. z o.o. 

wyposażenie toalet 

w obiektach publicznych.
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