
HIGIENA
I BEZPIECZEŃSTWO
W TROSCE O ZDROWIE

W czasie epidemii szczególną wagę przywiązujemy do rozwiązań zwiększających
higienę i bezpieczeństwo. Nieustannie pracujemy nad nowymi wyrobami i
rozwiązaniami, które ułatwią codzienną pracę i wspomogą ochronę Twojego zdrowia.

Wspieraj polską gospodarkę, wybieraj polski produkt 

WWW.DORA-METAL.PL

Dora Metal Sp. z o.o., ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 20 42, email: handlowy@dora-metal.pl, NIP: 763 000 37 07 



DEZYNFEKUJ
 CO CHCESZ

 KIEDY CHCESZ

 JAK CHCESZ

OZONE - CLEANER

100%
SKUTECZNOŚCI

KOMORA DO DEZYNFEKCJI OZONEM 

BEZWZGLĘDNY
ZABÓJCA
WIRUSÓW

WWW.DORA-METAL.PL

ZOBACZ FILM I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.



SKUTECZNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

WYGODA

Niszczy groźne wirusy i bakterie 

Dociera do wszystkich zakamarków 
dezynfekowanych przedmiotów 

Sygnalizacja otwartych drzwi 

Blokada drzwi po uruchomieniu programu 

Sygnalizacja zakończonej dezynfekcji

Drążek na ubrania 

Przestawne półki 

Cztery automatyczne programy: 
SOFT, MEDIUM, HARD, EXTRA  

Funkcja opóźnionego startu 

Wskaźnik czasu trwania dezynfekcji

OZONE - CLEANER
KOMORA DO DEZYNFEKCJI OZONEM 

Szybko i łatwo zdezynfekujesz wszelkiego rodzaju odzież, obuwie, narzędzia, sprzęt
elektroniczny itp.

Komorę wykorzystasz we wszystkich obiektach i instytucjach użyteczności publicznej.
Dezynfekuj tam gdzie tego potrzebujesz.

8635 PLN 
DM-3354

12 320 PLN 
DM-3360

9930 PLN 
DM-3364

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

wymiary: 800x704x1900mm

wymiary: 1600x704x1900mm

wymiary: 800x754x1900mm

WERSJA PODSTAWOWA 

WERSJA PODWÓJNA 

WERSJA PRZELOTOWA 



HIGIENA
I BEZPIECZEŃSTWO
W TROSCE O ZDROWIE

Specyfikacja:
wersja mobilna: (SxGxW) 600 x 570 x 1867 mm 
wersja wisząca: (SxGxW) 1030 x 170 x 210 mm

Specyfikacja:
wersja mobilna: (SxGxW) 600 x 570 x 1370 mm 
wersja wisząca: (SxGxW) 1280 x 160 x 160 mm

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

LAMPA UV-C DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ 

 LAMPA PRZEPŁYWOWA UV-C DO DEZYNFEKCJI POWIETRZA

wykonana z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

5 kół skrętnych

wydajność dezynfekcji do 18 m²
 
działanie bakteriobójcze i wirusobójcze

wyłącznie do dezynfekcji bez
obecności osób i zwierząt 

licznik czasu pracy

podwójne źródło światła UV-C 954 PLN 
DM-3357

WERSJA MOBILNA

869 PLN 
DM-3357.2

WERSJA WISZĄCA

wykonana z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej lub malowana na wybrany kolor RAL

5 kół skrętnych

wydajność dezynfekcji do 50 m³/h
 
działanie bakteriobójcze i wirusobójcze

do dezynfekcji w obecności osób i zwierząt 

licznik czasu pracy

1399 PLN 
DM-3359

WERSJA MOBILNA

1484 PLN 
DM-3358

 

WERSJA WISZĄCA

*o dostępność produktów w wybranych
kolorach RAL pytaj w Biurze Obsługi Klienta
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wykonana z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

pięć kół skrętnych

działanie bakteriobójcze i wirusobójcze
licznik czasu pracy

dwa tryby pracy - dezynfekcja
bezpośrednia lub przepływowa

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

MOBILNA LAMPA UV-C DWUFUNKCYJNA 

OZONATOR POMIESZCZEŃ

Specyfikacja:
wersja mobilna: (SxGxW) 600 x 570 x 1370 mm 
wersja wisząca: (SxGxW) 1280 x 160 x 210 mm

 1980 PLN 
DM-3370

WERSJA MOBILNA

1960 PLN 
DM-3371

WERSJA WISZĄCA

stalowa obudowa w kolorze czarnym

5 kół skrętnych

timer z możliwoscią regulacji czasu
pracy od 0 - 120 min. 
działanie bakteriobójcze i wirusobójcze

włącznik zabezpieczony kluczykiem

licznik czasu pracy

świetlna sygnalizacja cyklu pracy

Specyfikacja:
wersja mobilna: (SxGxW) 600 x 570 x 1395 mm 

1 823 PLN 
DM-3365

WERSJA MOBILNA

Generator ozonu to skuteczne rozwiązanie do usuwania wirusów, pleśni i grzybów, a także do usuwania
zapachów. Konstrukcja pozwala na swobodne przenoszenie go między pomieszczeniami. Prosty w
obsłudze i bezwzględnie skuteczny dzięki zastosowaniu technologii światła UV-C.

wydajność dla dezynfekcji
bezpośredniej to 18m2 dla
przepływowej 50m3/h

wyłącznie do dezynfekcji bez obecności
osób i zwierząt 
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uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
w kolorze czarnym 

zasilanie na baterie* 8 x AA (1,5V)

1L pojemności dozownika 

tacka "niekapka"

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

UCHWYT ŚCIENNY Z DOZOWNIKIEM BEZDOTYKOWYM

430 PLN 
DM-3355-2

Specyfikacja:
(SxGxW) 160 x 150 x 480 mm 

*zestaw nie zawiera baterii

uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

wygodny mechanizm dozujący

pojemność pojemnika 500 ml

UCHWYT ŚCIENNY Z DOZOWNIKIEM ŁOKCIOWYM

133 PLN 
DM-3356-2

Specyfikacja:
(SxGxW) 107 x 173 x 305 mm 

uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

kompaktowa konstrukcja

pojemność pojemnika 500 ml

UCHWYT ŚCIENNY Z DOZOWNIKIEM 

63 PLN 
DM-3356-3

Specyfikacja:
(SxGxW) 100 x 77 x 254 mm 
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uchwyt ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym 

zasilanie na baterie* 8 x AA (1,5V)

1L pojemności dozownika 

tacka "niekapka"

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

STOJAK Z BEZDOTYKOWYM DOZOWNIKIEM PŁYNU 

720 PLN 
DM-3355-1

Specyfikacja:
(SxGxW) 300 x 300 x 1480 mm 

*zestaw nie zawiera baterii

uchwyt  ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym

wygodny mechanizm dozujący

pojemność pojemnika 500 ml

STOJAK Z ŁOKCIOWYM DOZOWNIKIEM PŁYNU 

456 PLN 
DM-3356-1

Specyfikacja:
(SxGxW) 300 x 300 x 1480 mm 

stojak ze stali nierdzewnej

stojak  ze stali nierdzewnej
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STANOWISKO DEZYNFEKCYJNE Z PÓŁKĄ I DOZOWNIKAMI

Specyfikacja:
wersja na nogach: (SxGxW) 530 x 422 x 1000 mm 

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

dwa dozowniki z tworzywa sztucznego
o pojemności 500 ml 

kosz na zużyte rękawiczki o poj. 12,9 L 

regulowana wysokość (dla wer. na nogach) 

półka na 3 opakowania rękawiczek
jednorazowych

509 PLN* 
DM-3300-2

488 PLN 

mniejsza półka na 1 lub 2 opakowania rękawiczek
wersja mobilna na kołach

Opcje wykonania:

*cena wersji mobilnej na kołach

STANOWISKO DEZYNFEKCYJNE Z PÓŁKĄ I DOZOWNIKIEM ŁOKCIOWYM

Specyfikacja:
wersja na kołach: (SxGxW) 510 x 450 x 1320 mm 

wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

dozownik łokciowy z pojemnikiem o
pojemności 500 ml 

kosz na zużyte rękawiczki o poj. 12,9 L 

4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem

półka na 3 opakowania rękawiczek
jednorazowych

620 PLN 
DM-3300-1

590 PLN* 

mniejsza półka na 1 lub 2 opakowania rękawiczek
wersja na regulowanych nogach

Opcje wykonania:

*cena wersji na nogach
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Specyfikacja:
(SxGxW) 500 x 400 x 900 mm 

Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego.

584 PLN 
DM-3414

wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem

dostosowany do worków 120L

solidna spawana konstrukcja

WÓZEK UNIWERSALNY

Specyfikacja:
(SxGxW) 415 x 403 x 1240 mm 

STANOWISKO DEZYNFEKCYJNE Z DOZOWNIKIEM I UCHWYTAMI NA RĘKAWICZKI

625 PLN 
DM-3300-3

wykonane z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej

dozownik z tworzywa sztucznego o
pojemności 500 ml 

kosz na zużyte rękawiczki o poj. 12,9 L 

4 koła skrętne

dwa uchwyty na opakowania rękawiczek



REKOMENDACJA





HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO
W TROSCE O ZDROWIE

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie i o produktach jakie oferujemy?
Zapraszamy na:

 
WWW.DORA-METAL.PL

 
Znajdziesz tam aktualności, nowości produktowe, katalogi oraz nasze realizacje. 

Wspieraj polską gospodarkę wybierając polski produkt.

Dora Metal Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w produktach. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT 23%. Oferta skierowana do klienta końcowego. 

Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach
 


