nasza oferta specjalna
A NCJ

A NCJ A

A NCJ

+

50,00 zł

T
10 LA

GW

AR

LAT

AR

AR

A

GW

1,00 zł

0 LAT

LAT1

GW

A NCJ A

DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE merida top
i DWA dowolne, JEDNORAZOWE
WKŁADY MYDŁA W PIANIE MERIDA Bali
ZA 50,00 zł + VAT

AR

A

DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE merida top
ZA 1,00 zł + VAT
Przy zaKUPie 6 sztuk DOWOLNYCH
JEDNORAZOWych WKŁADów MYDŁA
W PIANIE MERIDA BALI

GW

SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY

ca.
ca. 22 xx 2000
2000

50,00 zł

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych
A NCJ
Merida solid cut ZA 50,00 zł + VAT
AR
Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
0 LAT
LAT1
ręczników papierowych

50,00 zł

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych
Merida lux cut ZA 75,00 zł + VAT
Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych

75,00 zł

GW

AR

GW

A

Mechaniczny podajnik ręczników papierowych
Merida top maxi lub merida top mini
ZA 50,00 zł + VAT
Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych

A NCJ A

automatyczny podajnik ręczników papierowych
merida lux sensor cut ZA 100,00 zł + VAT
Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych

100,00 zł

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA oe4
i dwa dowolne, oryginalne
wkłady zapachowe
ZA 99,00 zł + VAT

+

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA oe3
i dwa dowolne, oryginalne
wkłady zapachowe
ZA 149,00 zł + VAT

+

99,00 zł

149,00 zł

AR

A NCJ
A

GW

nasza oferta specjalna
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE MERIDA TOP

LAT

GW

0
LAT1

Top Maxi
CTN301

cena katalogowa 79,00 zł+VAT

AR

A NCJ A

ZA

1, 00 zł + VAT

niebieskie okienko

CTS301
szare okienko

Przy zaKUPie 6 sztuk DOWOLNYCH
JEDNORAZOWych WKŁADów MYDŁA W PIANIE Merida BALI
W CENIE KATALOGOWEJ
Top Mini
CTN401

AR

A NCJ
A

ZA

LAT1

GW

0 LAT
AR

GW

DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE MERIDA TOP
i DWA dowolne, JEDNORAZOWE
WKŁADY MYDŁA W PIANIE merida Bali plus

50,00 zł + VAT

niebieskie okienko

CTS401
szare okienko

Mechaniczny podajnik
ręczników papierowych
merida top maxi
cena katalogowa 295,00 zł+VAT

lub
merida top mini

A NCJ A

+

cena katalogowa 275,00 zł+VAT

ZA

ca.
ca. 22 xx 2000
2000

50,00

zł + VAT

Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych
W CENIE KATALOGOWEJ
(12 lub 22 rolki) - patrz ramka poniżej
JEDNORAZOWE WKŁADY MYDŁA W PIANIE MERIDA BALI
z pompką spieniającą

• wydajność:
- jeden wkład to 700 g, czyli ca. 2000 porcji wysokiej jakości
mydła dozowanego w postaci niebywale delikatnej piany
- 6 wkładów po 700 g = 12 000 porcji
- dwa wkłady to roczny zapas mydła w pianie*
• oszczędność zużycia wody
• mniejsza ilość ścieków
• skrócenie czasu mycia
• opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi

M12P

MERIDA BALI PLUS
Mydło w postaci delikatnej piany o zapachu bananowym

M13P

MERIDA BALI LUX
Mydło w postaci delikatnej piany o subtelnym
zapachu NAOMI

20

M13XP
M14P

MERIDA BALI LUX BEZWONNE
Mydło w postaci delikatnej piany bezwonne

MERIDA BALI DEZYNFEKUJĄCE
Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym. Posiada
świadectwo jakości instytutu leków nr MM-0076/IL

MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW
PAPIEROWYCH MERIDA TOP
• Mechaniczne podajniki ręczników papierowych
w rolach z serii urządzeń MERIDA TOP
• Wyposażone w mechanizm wysuwający
kolejne porcje ręcznika
• Podajnik Maxi mieści dużą rolkę ręcznika
o długości 250 metrów, co przy cięciu co 27,5 cm
daje 900 ręczników z rolki
• Podajnik Mini mieści małą rolkę ręcznika
o długości prawie 140 metrów, co przy cięciu
co 27,5 cm daje 500 ręczników z rolki
• Wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS.
Ozdobne okienko w kolorze niebieskim
lub szarym wykonane z transparentnego
tworzywa pozwala na bieżącą kontrolę
zużycia ręcznika
Pełna oferta urządzeń MERIDA TOP
na naszej stronie www.merida.com.pl

RĘCZNIKI PAPIEROWE
W ROLACH „MERIDA”

*przy przeciętnym zużyciu w toalecie w firmie

DF3TS

szare okienko
szary tył

AR

A NCJ
A

GW

szare
okienko

GW

0 LAT

LAT1

A NCJ A

niebieskie
okienko

AR

DF3TN

DF5TS

DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE MERIDA TOP
• Dozownik z serii urządzeń MERIDA TOP
• Dozownik oferujący najnowsze rozwiązanie
- mydło dozowane jest w postaci
niebywale delikatnej piany!
• Całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed
skażeniem zawartości. Zastosowany system dozowania
piany jest niezwykle wydajny, z jednego opakowania
wkładu uzyskujemy ponad 2000 porcji piany.
• Dozownik wykonany z wysokiej jakości, bardzo
wytrzymałego tworzywa ABS
• Dostępny w kolorze białym, z niebieskim lub szarym
okienkiem oraz w kolorze białym z szarym tyłem
i szarym okienkiem
• Zamykany na kluczyk
• Na dozownik udzielamy 10 lat gwarancji
Pełna oferta urządzeń MERIDA TOP
na naszej stronie www.merida.com.pl

Ręczniki papierowe w rolach
MERIDA ECONOMY AUTOMATIC
1-warstwowy
Ręczniki papierowe w rolach
MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC
1-warstwowy
Ręczniki papierowe w rolach
MERIDA TOP AUTOMATIC
1-warstwowy, 100% celulozy
Ręczniki papierowe w rolach
MERIDA TOP AUTOMATIC
2-warstwowy, 100% celulozy
Ręczniki papierowe w rolach
MERIDA TOP AUTOMATIC
3-warstwowy, 100% celulozy
Ręczniki papierowe w rolach
MERIDA TOP AUTOMATIC
2-warstwowy, 100% celulozy

OSZCZĘDNOŚĆ podajnik podaje każdorazowo jeden ręcznik
OSZCZĘDNOŚĆ podajnik podaje ręcznik zawsze tej samej wielkości
OSZCZĘDNOŚĆ podajnik wyklucza nadmierne i niepotrzebne zużycie ręczników
HIGIENA podajnik podaje każdorazowo świeży ręcznik - przypadkowe zabrudzenie
przez poprzedniego użytkownika jest niemożliwe
CJC302
wersja czarna

CJB302

AR

A NCJ
A
GW

0 LAT

LAT1

AR

GW

wersja biała

CJB303

CJB301

A NCJ A

wersja biała - szary tył

CJB502

Mechaniczny podajnik
ręczników papierowych
merida solid cut

Mechaniczny podajnik
ręczników papierowych
merida lux cut

AUTOMATYCZNY podajnik
ręczników papierowych
merida lux sensor cut

cena katalogowa 295,00 zł+VAT

cena katalogowa 345,00 zł+VAT

cena katalogowa 395,00 zł+VAT

ZA

50,00

zł + VAT

ZA

75,00 zł + VAT

ZA

100,00 zł + VAT

Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych
W CENIE KATALOGOWEJ
(12 rolek) - patrz ramka poniżej

Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych
W CENIE KATALOGOWEJ
(12 rolek) - patrz ramka poniżej

Przy zaKUPie dwóch kartonÓW
ręczników papierowych
W CENIE KATALOGOWEJ
(12 rolek) - patrz ramka poniżej

MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW
PAPIEROWYCH MERIDA SOLID CUT
• Mechaniczny podajnik ręczników papierowych
w rolach, który mimo swoich niewielkich
rozmiarów mieści dużą rolkę ręcznika o długości
250 metrów, co przy cięciu co 24 cm, daje
ponad 1000 ręczników z rolki!
Po prostu wkładasz rolkę i na długi czas
zapominasz o uzupełnianiu
• Kolejną zaletą urządzenia jest jego mechanizm
tnący, niezwykle prosty w swojej konstrukcji,
a przez to niezawodny i skuteczny, pracujący
bardzo płynnie i delikatnie
• Nóż tnący wykonany jest z super twardego,
odpornego na tępienie i odkształcenia tworzywa
sztucznego. Poddany przez nas testom, nie
stracił nic ze swoich właściwości, nawet po
2 milionach cięć
• Całe urządzenie wykonane jest z wysokiej
jakości tworzywa. Tył i boki urządzenia
wykonane z transparentnego tworzywa,
pozwalają na bieżącą kontrolę zużycia ręcznika
• Na urządzenie udzielamy 10 lat gwarancji pod
warunkiem stosowania ręczników firmy MERIDA

MECHANICZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW
PAPIEROWYCH MERIDA LUX CUT
• Bardzo ekskluzywny wygląd oraz unikatowy,
opatentowany system prostego cięcia
- straight cut - sprawiają, że jest to wyjątkowe
urządzenie
• W podajniku zastosowano innowacyjny
mechanizm tnący, wykorzystujący cztery
przeciwstawne noże, dzięki czemu odcięty
ręcznik ma cztery równe krawędzie
• Dzięki kompaktowej budowie urządzenie ma
niewielkie rozmiary i jednocześnie mieści dużą
rolkę ręcznika o długości 250 metrów, co przy
cięciu co 26 cm, daje 960 ręczników z rolki!
• Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS,
boki urządzenia wykonane z szarego,
transparentnego tworzywa, zapewniają łatwość
kontroli zużycia ręcznika

AUTOMATYCZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW
PAPIEROWYCH MERIDA LUX SENSOR CUT
• Bardzo ekskluzywny wygląd w połączeniu
z automatycznym działaniem sprawiają,
że jest to urządzenie wyjątkowe
• Podajnik uruchamiany jest czujnikiem
zbliżeniowym
• System zarządzania energią wydłuża pracę
zasilających baterii (4 x R20)
• Dwukolorowy wskaźnik LED informuje o stanie
urządzenia i baterii
• Automatyczny mechanizm z możliwością
ustawienia długości wysuwanego ręcznika
na 20, 30 lub 40 cm pozwala na dostosowanie
jego wielkości do własnych potrzeb
- ekonomicznie lub komfortowo
• Dzięki kompaktowej budowie urządzenie ma
niewielkie rozmiary i jednocześnie mieści dużą
rolkę ręcznika o długości 250 metrów, co w
zależności od ustawienia daje 1250, 830 lub
625 ręczników z rolki!
• Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS,
boki urządzenia wykonane z szarego,
transparentnego tworzywa, zapewniają łatwość
kontroli zużycia ręcznika

Stosowanie tych ręczników zapewnia właściwe funkcjonowanie podajników
i jest warunkiem zachowania gwarancji.
Merida TOP MINI

Merida TOP MAXI

Merida SOLID CUT

Merida LUX CUT

Merida LUX SENSOR CUT

RAZ401

11

= 1507 m

RAZ301

6

= 1500 m

RAZ301

6

= 1500 m

X

X

X

RAB401

11

= 1507 m

RAB301

6

= 1500 m

RAB301

6

= 1500 m

X

X

RAB301

6

= 1500 m

RAB402

6

= 840 m

RAB302

6

= 1500 m

RAB302

6

= 1500 m

RAB302

6

= 1500 m

RAB302

6

= 1500 m

X

X

X

X

X

RAB309

6

= 840 m

RAB309

6

= 840 m

RAB309

6

= 840 m

X

X

X

X

RAB310

6

= 720 m

RAB310

6

= 720 m

RAB310

6

= 720 m

X

X

RAB312

RAB312

6

= 1440 m

RAB312

6

= 1440 m

RAB312

6

= 1440 m

6

= 1440 m

149,00 zł + VAT

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA SELECT+
• w pełni automatyczne działanie i elegancki wygląd
• bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m3)
• możliwość programowania wielu parametrów:
trzech opcji wykorzystania wkładu (30-60-90 dni);
dobowego cyklu pracy (12/24 godz.);
indywidualne ustawienie godziny rozpoczęcia pracy urządzenia;
pracy w wybrane dni tygodnia (min. 5 dni pracy w tygodniu)
• wskaźnik ilości dni do wymiany wkładu zapachowego, wskaźnik zużycia baterii,
możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego w razie konieczności wymiany
wkładu zapachowego lub wymiany baterii, maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii
• możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu
• zasilany prądem z baterii elektrycznych (2 x R20)

WYMIENNE wkłady do elektronicznych odświeżaczy powietrza PULSE II i SELECT+
Oryginalne wkłady zapachowe o unikalnej formule glikolowej są gwarancją wysokiej jakości
i skutecznego odświeżania powietrza - rozpylając substancje wonne skutecznie odświeżają
pomieszczenie. Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń i z powodzeniem
utrzymuje pożądany zapach w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³.

RIVIERA, VIVA, WILD FRUITS, BAHIA - przyjemne, uniwersalne zapachy nadające się zwłaszcza
do biur, hoteli, restauracji, sklepów i hipermarketów, sal konferencyjnych, recepcji, sekretariatów,
a także sal obsługi klientów
EXOTIC FRUITS, SUNSET - delikatne zapachy, doskonałe do biur, ekskluzywnych klubów
i gabinetów menadżerskich
FIRST IMPRESSION - szczególnie odpowiedni w toaletach, umywalniach, szatniach i siłowniach
CITRUS - wyjątkowo skuteczny w toaletach i umywalniach
ORANGE, WILD FLOWERS - skuteczne zarówno w wejściach, ciągach komunikacyjnych, szatniach,
poczekalniach, jak i w toaletach i umywalniach
DAVANIA - przyjemny, niepowtarzalny, tajemniczy zapach

www.merida.com.pl

WYMIENNE WKŁADY ZAPACHOWE

• ręcznik porcjowany
- automat podaje każdorazowo jeden ręcznik
• mniejsza ilość zużytych ręczników
- automat ogranicza nadmierne i niepotrzebne zużycie ręczników
• optymalne wykorzystanie papieru
- automat podaje ręcznik zawsze tej samej wielkości

ZA

Stosowanie naszych rozwiązań 3E zapewnia:
• niezwykłą oszczędność i ograniczony do minimum serwis
• oszczędność transportu i magazynowania
• mniejszą ilość zużytych opakowań i ich recykling

+

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA OE3
i dwa dowolne, oryginalne
wkłady zapachowe

MERIDA od 25 lat z sukcesami działa na rynkach branży czystości. Aktualnie promujemy nasze najnowocześniejsze produkty.
EFEKTYWNOŚĆ-EKONOMIA-EKOLOGIA to podstawowe cechy wyróżniające nasze rozwiązania oparte o mydło w pianie i ręczniki
papierowe w rolach do automatycznych podajników.

OE3

• oryginalne wkłady zapachowe o unikalnej formule glikolowej
• stworzone na bazie naturalnych esencji
• gwarancja wysokiej jakości i skutecznego odświeżania powietrza
• puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń
i z powodzeniem utrzymuje pożądany zapach w pomieszczeniach
o kubaturze do 170 m³.

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA PULSE II
• w pełni automatyczne działanie i elegancki wygląd
• bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³)
• programowana częstotliwość emisji zapachu (interwał 5 do 25 min.)
• trzy opcje działania: w dzień, w nocy, przez całą dobę oraz wskaźnik zużycia baterii i wkładu
• możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego w razie konieczności wymiany
wkładu zapachowego lub wymiany baterii
• zasilany prądem z baterii elektrycznych (2 x R20)

RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLACH

99,00 zł + VAT

MYDŁO W PIANIE

ZA

• wysokiej jakości mydło dozowane w postaci
niebywale delikatnej piany
• 2000 porcji z jednego wkładu!
• oszczędność zużycia wody
• mniejsza ilość ścieków
• skrócenie czasu mycia
• wkład podlega całkowitemu recyklingowi

+

ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA OE4
i dwa dowolne, oryginalne
wkłady zapachowe

MERIDA

OE4

efektywnie
ekonomicznie
ekologicznie

nasza oferta specjalna

