
DOZOWNIK NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY* (STOŁOWY)
Przeznaczenie: Dozownik stołowy na płyn dezynfekcyjny, przenośny, stabil-
ny stojak stołowy, doskonale sprawdza się w biurach, umieszczony na ladach 
sklepowych, stolikach w poczekalniach, czy na dowolnych innych powierzch-
niach płaskich do których mamy łatwy dostęp.
Materiał: Obudowa dozownika: wysokogatunkowa stal nierdzewna /  
Butelka z pompką**: tworzywo sztuczne
Wymiary dozownika: Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm) / Wysokość: 
230 mm (z dźwignią 285 mm) / Głębokość: 75 mm (z dźwignią 165 mm) 
Waga (bez płynu i obejmy): 300 g / Pojemność: 500 ml

DOZOWNIK NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY* (NAŚCIENNY)
Przeznaczenie: Dozownik łokciowy na mydło lub płyn dezynfekcyjny
Materiał: Obudowa dozownika: wysokogatunkowa stal nierdzewna /  
Butelka z pompką**: tworzywo sztuczne
Wymiary: Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm), Wysokość: 230 mm  
(z dźwignią 285 mm), Głębokość: 75 mm (z dźwignią 165 mm) / Waga bez 
płynu: 300 g / Pojemność: 500 ml

HIGIENICZNY PUNKT DO DEZYNFEKCJI RĄK
Przeznaczenie: Wolnostojące stanowisko do higienicznego dozowania płynu 
dezynfekcyjnego za pomocą przedramienia, bez konieczności użycia dłoni. 
Doskonałe rozwiązanie do: stacji benzynowych, sklepów, przychodni, urzę-
dów, szkół, przedszkoli, itp.
Materiał: Słupek: aluminium, podstawa: stal
Wymiary słupka z podstawą: Wysokość: 120 cm, Szerokość: 8 cm, Podsta-
wa: 40 x 40 cm.

DOZOWNIK NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY* 
(DO NAMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH)
Przeznaczenie: Dozownik łokciowy na mydło lub płyn dezynfekcyjny dedyko-
wany do namiotów specjalistycznych
Materiał: Obudowa dozownika: wysokogatunkowa stal nierdzewna /  
Butelka z pompką**: tworzywo sztuczne
Wymiary: Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm)Wysokość: 230 mm  
(z dźwignią 285 mm) Głębokość: 75 mm (z dźwignią 165 mm) / Waga bez  
płynu: 300 g / Pojemność: 500 ml

*Nie zawiera środka dezynfekującego.
**Kolor pompki może się różnić od przedstawionego na rysunku w zależności od partii produkcyjnej

PRODUKTY - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

NAMIOTY EKSPRESOWE
Zastosowanie w ratownictwie medycznym, sytuacjach 
awaryjnych i zarządzaniu kryzysowym.

Charakterystyka: Mobilne namioty szybkorozkładalne 
znajdą zastosowanie przy szybkiej instalacji zadaszeń  
i wydzielaniu przestrzeni w terenie, m.in. dla: służb mun-
durowych, instytucji samorządowych, służb sanitarnych. 
To rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ze wzglę-
dów sanitarno-epidemiologicznych pewne procesy wyma-
gają szybkiego i sprawnego odseparowania od budynków 
stałej infrastruktury. 
Namioty ekspresowe posłużą np. za:–zadaszenie punk-
tów kontrolnych, tymczasowe biura, punkty informacyjne, 
portiernie, namioty sanitarne, miejsca magazynowe, szta-
by kierownicze w terenie, namioty socjalne, jadalnie, prze-
bieralnie, itp. 
Konstrukcja: Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zinte-
growany ze stelażem dach umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym terenie. Modułowa 
konstrukcja oraz możliwość dowolnej konfiguracji ścian 
pozwalają na rozstawianie namiotów zarówno pojedyn-
czo, jak i w zespołach kilku połączonych ze sobą namio-
tów. Główne cechy: Wytrzymałe poszycie dzięki użyciu 
poliestrowej tkaniny wysokiej jakości, Wodoszczelność  
i odpornośćna szkodliwe działanie czynników atmosfe-
rycznych, Szybki czas rozkładania i składania dzięki za-
stosowaniu funkcjonalnych mechanizmów, Łatwa logisty-
ka - transport namiotu nawet w samochodzie osobowym, 
Konstrukcja modułowa - umożliwiająca łączenie namio-
tów w większe zespoły. 
Wymiary: Namioty dostępne są w kilku rozmiarach, do-
stosowanych do różnych potrzeb: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m,  
4x4 m
Dodatkowe akcesoria: Pokrowiec, Szpile mocujące, Pod-
stawy żeliwne, Torba na piasek, Promiennik 500W, Łącz-
nik stelaży, Lada aluminiowa, Rynna

Przykładowe 
zastosowanie
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Przykładowe 
zastosowanie
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Konstrukcja

6

Lekka konstrukcja aluminiowa oraz 
zintegrowany ze stelażem dach 
umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym 
terenie.

Modułowa konstrukcja oraz 
możliwość dowolnej konfiguracji 
ścian pozwalają na rozstawianie 
namiotów zarówno pojedynczo, 
jak i w zespołach kilku połączonych 
ze sobą namiotów. 

Przykładowe 
zastosowanie

15

Zastosowanie

5

Namioty ekspresowe posłużą np. za:
– zadaszenie punktów kontrolnych,
– tymczasowe biura,
– punkty informacyjne,
– portiernie,
– namioty sanitarne,
– miejsca magazynowe,
– sztaby kierownicze w terenie,
– namioty socjalne,
– jadalnie, przebieralnie, itp.

Więcej informacji udzieli Państwu nasz dział handlowy. Zapraszamy do kontaktu.

www.miranda.pl

Sławomir Kaźmierczak • skazmierczak@miranda.pl • tel. 606 870 791
Marzena Jacolik • mjacolik@miranda.pl • tel. 697 113 728

PRODUKTY DEDYKOWANE 
ZARZĄDZANIU KRYZYSOWEMU

www.miranda.pl

Więcej informacji udzieli Państwu nasz dział handlowy. Zapraszamy do kontaktu.
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DOZOWNIK NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY* 
(MONTOWANY NA MASZT PARASOLA)
Przeznaczenie: Dozownik łokciowy na płyn dezynfekcyjny, montowany na 
maszt parasola za pomocą obejmy z pokrętłem
Materiał: Obudowa dozownika: wysokogatunkowa stal nierdzewna /  
Butelka z pompką**: tworzywo sztuczne / Obejma: tworzywo sztuczne
Wymiary dozownika: Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm) / Wysokość: 230 
mm (z dźwignią 285 mm) / Głębokość: 75 mm (z dźwignią 165 mm) 
Waga (bez płynu i obejmy): 300 g / Pojemność: 500 ml
Typy pokręteł: Wersja 1: pokrętło bez zabezpieczenia / Wersja 2: pokrętło z 
zabezpieczeniem uniemożliwiającym odkręcenie obejmy przez osoby niepo-
wołane / Informacje dodatkowe: Obejmy mogą być zawieszone na maszcie 
w dowolnej ilości oraz na dowolnej wysokości (z możliwością jej późniejszej 
regulacji). Na jednej obejmie można powiesić od 1 do 4 szt. dozowników.

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY Z TAŚMĄ
Słupki odgradzające to odpowiednie rozwiązanie dedykowane do tworzenia 
tymczasowego systemu barier. Idealnie sprawdzą się między innymi do wy-
znaczania miejsc, ścieżek kolejek tymczasowych, linii szybkiej obsługi, zmian 
funkcji obszaru i zagospodarowania tymczasowego. 
Materiał: Stal malowana proszkowo
Wymiary i waga: Wysokość: 85 cm, Średnica podstawy: 45 cm, Średnica 
słupka: 7 cm, Masa słupka: 8 kg / Taśma: Długość: 3 m, Szerokość: 5 cm
Nadruk: dowolny nadruk na taśmie (opcja)*
Mechanizm: Nawijanie sprężynowe, taśma mocowana na magnes.

NAMIOTY EKSPRESOWE
Zastosowanie w ratownictwie medycznym, sytuacjach awaryjnych i zarzą-
dzaniu kryzysowym.
Charakterystyka: Mobilne namioty szybkorozkładalne znajdą zastosowanie 
przy szybkiej instalacji zadaszeń i wydzielaniu przestrzeni w terenie, m.in. 
dla: • służb mundurowych • instytucji samorządowych • służb sanitarnych. 
To rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ze względów sanitarno-epi-
demiologicznych pewne procesy wymagają szybkiego i sprawnego odsepa-
rowania od budynków stałej infrastruktury.
Namioty ekspresowe posłużą np. za zadaszenie punktów kontrolnych  
• Tymczasowe biura • Punkty informacyjne • portiernie • namioty sanitarne 
• miejsca magazynowe • sztaby kierownicze w terenie • namioty socjalne  
• jadalnie •  przebieralnie • itp.
Konstrukcja: Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zintegrowany ze stelażem 
dach umożliwiają szybkie i łatwe ustawienie praktycznie na każdym terenie. 
Modułowa konstrukcja oraz możliwość dowolnej konfiguracji ścian pozwa-
lają na rozstawianie namiotów zarówno pojedynczo, jak i w zespołach kilku 
połączonych ze sobą namiotów. 
Główne cechy: Wytrzymałe poszycie dzięki użyciu poliestrowej tkaniny wyso- 
kiej jakości, Wodoszczelność i odporność na szkodliwe działanie czynników 
atmosferycznych, Szybki czas rozkładania i składania dzięki zastosowaniu 
funkcjonalnych mechanizmów, Łatwa logistyka - transport namiotu nawet 
w samochodzieosobowym, Konstrukcja modułowa - umożliwiająca łączenie 
namiotów w większe zespoły. Wymiary: Namioty dostępne są w kilku rozmia-
rach, dostosowanych do różnych potrzeb: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m / 
Dodatkowe akcesoria: Pokrowiec, Szpile mocujące, Podstawy żeliwne, Torba 
na piasek, Promiennik 500W, Łącznik stelaży, Lada aluminiowa, Rynna.

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY Z TAŚMĄ
Słupki  odgradzające to  odpowiednie  rozwiązanie  dedy-
kowane  do  tworzenia tymczasowego systemu barier. Ide-
alnie sprawdząsię między innymi do wyznaczania miejsc,  
ścieżek  kolejek  tymczasowych,  linii  szybkiej  obsługi,  
zmian  funkcji  obszaru i zagospodarowania tymczasowe-
go. To sposób  na szybką  i  skuteczną poprawę  bezpie-
czeństwa oraz funkcjonowania danego obiektu. 
Materiał: Stal malowana proszkowo
Wymiary i waga: Wysokość: 85 cm, Średnica podstawy:  
45 cm, Średnica słupka: 7 cm, Masa słupka: 8 kg
Taśma: Długość: 3 m, Szerokość: 5 cm
Nadruk: dowolny nadruk na taśmie (opcja)*
Mechanizm: Nawijanie sprężynowe, taśma mocowana na 
magnes

DOZOWNIK NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY*, 
NAŚCIENNY
Przeznaczenie: Dozownik łokciowy na mydło lub płyn de-
zynfekcyjny 
Materiał: Wysokogatunkowa stal nierdzewna
Pojemność: 500 ml
Wymiary: Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm), Wyso-
kość: 230 mm (z dźwignią 285 mm), Głębokość: 75 mm  
(z dźwignią 165 mm) / Waga bez płynu: 300 g
*nie zawiera środka dezynfekującego

HIGIENICZNY PUNKT DO DEZYNFEKCJI RĄK
Przeznaczenie: Wolnostojące stanowisko do higienicz-
nego dozowania płynu dezynfekcyjnego za pomocą prze-
dramienia, bez konieczności użycia dłoni. Doskonałe roz-
wiązanie do: stacji benzynowych, sklepów, przychodni, 
urzędów, szkół, przedszkoli, itp. 
Materiał: Słupek: aluminium, podstawa: stal
Wymiary słupka z podstawą: Wysokość: 120 cm, Szero-
kość: 8 cm, Podstawa: 40 x 40 cm. 

MASECZKA WIELOFUNKCYJNA, 
PROFILAKTYCZNA/OCHRONNA (różne rodzaje)
Przeznaczenie: Wspomagające ochrone
Materiał: Różne rodzaje, Poliester lub Bawełna
Trwałość: Maseczki wielokrotnego użytku, 
po każdorazowej dezynfekcji, trwałość do 50 prań
Rodzaj mocowania: Elastyczna dzianina lub lamówki 
(troczki)
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PRZEZNACZENIE Dozownik łokciowy na mydło lub płyn dezynfekcyjny 

MATERIAŁ Wysokogatunkowa stal nierdzewna 

POJEMNOŚĆ 500 ml 

WYMIARY 
Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm) 
Wysokość: 230 mm (z dźwignią 285 mm) 
Głębokość: 75 mm (z dźwignią 165 mm) 

MOCOWANIE 3 kołki rozporowe 6 x 30, mocowany do ściany 

WAGA (BEZ PŁYNU) 300 g 

Uwaga: Produkt pakowany w karton +/- 230 x 90 x 105 mm. 
 

 

* nie zawiera środka dezynfekującego 

 

 

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY Z TAŚMĄ 

 
Słupki odgradzające to odpowiednie rozwiązanie dedykowane do tworzenia 
tymczasowego systemu barier. Idealnie sprawdzą się między innymi do wyznaczania 
miejsc, ścieżek kolejek tymczasowych, linii szybkiej obsługi, zmian funkcji obszaru  
i zagospodarowania tymczasowego. 

To sposób na szybką i skuteczną poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonowania 
danego obiektu. 

Dane techniczne 
MATERIAŁ Stal malowana proszkowo 

WYMIARY I WAGA 

Wysokość: 85 cm 
Średnica podstawy: 45 cm 
Średnica słupka: 7 cm 
Masa słupka: 8 kg 

TAŚMA 
Długość: 3 m 
Szerokość: 5 cm 
Nadruk: dowolny nadruk na taśmie (opcja)* 

MECHANIZM 
Nawijanie sprężynowe 
Taśma mocowana na magnes 

 
* Nadruk wykonywany jest metodą druku cyfrowego na taśmie z tkaniny poliestrowej; dostępne kolory taśmy pod zadruk cyfrowy zgodnie z 
próbnikiem Neoplain: Grey (12), White (01), Ecru (11), Beige (10); kolor tła ma istotny wpływ na uzyskiwany finalnie kolor nadruku, dlatego 
rekomendujemy wykonywanie nadruków na taśmie w kolorze białym - White (01), możliwe jest zamówienie próbnego wydruku na dowolnej 
tkaninie z palety Neoplain. 
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PRODUKTY - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

NAMIOTY EKSPRESOWE
Zastosowanie w ratownictwie medycznym, sytuacjach 
awaryjnych i zarządzaniu kryzysowym.

Charakterystyka: Mobilne namioty szybkorozkładalne 
znajdą zastosowanie przy szybkiej instalacji zadaszeń  
i wydzielaniu przestrzeni w terenie, m.in. dla: służb mun-
durowych, instytucji samorządowych, służb sanitarnych. 
To rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ze wzglę-
dów sanitarno-epidemiologicznych pewne procesy wyma-
gają szybkiego i sprawnego odseparowania od budynków 
stałej infrastruktury. 
Namioty ekspresowe posłużą np. za:–zadaszenie punk-
tów kontrolnych, tymczasowe biura, punkty informacyjne, 
portiernie, namioty sanitarne, miejsca magazynowe, szta-
by kierownicze w terenie, namioty socjalne, jadalnie, prze-
bieralnie, itp. 
Konstrukcja: Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zinte-
growany ze stelażem dach umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym terenie. Modułowa 
konstrukcja oraz możliwość dowolnej konfiguracji ścian 
pozwalają na rozstawianie namiotów zarówno pojedyn-
czo, jak i w zespołach kilku połączonych ze sobą namio-
tów. Główne cechy: Wytrzymałe poszycie dzięki użyciu 
poliestrowej tkaniny wysokiej jakości, Wodoszczelność  
i odpornośćna szkodliwe działanie czynników atmosfe-
rycznych, Szybki czas rozkładania i składania dzięki za-
stosowaniu funkcjonalnych mechanizmów, Łatwa logisty-
ka - transport namiotu nawet w samochodzie osobowym, 
Konstrukcja modułowa - umożliwiająca łączenie namio-
tów w większe zespoły. 
Wymiary: Namioty dostępne są w kilku rozmiarach, do-
stosowanych do różnych potrzeb: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m,  
4x4 m
Dodatkowe akcesoria: Pokrowiec, Szpile mocujące, Pod-
stawy żeliwne, Torba na piasek, Promiennik 500W, Łącz-
nik stelaży, Lada aluminiowa, Rynna

Przykładowe 
zastosowanie

11

Przykładowe 
zastosowanie

12

Konstrukcja

6

Lekka konstrukcja aluminiowa oraz 
zintegrowany ze stelażem dach 
umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym 
terenie.

Modułowa konstrukcja oraz 
możliwość dowolnej konfiguracji 
ścian pozwalają na rozstawianie 
namiotów zarówno pojedynczo, 
jak i w zespołach kilku połączonych 
ze sobą namiotów. 

Przykładowe 
zastosowanie

15

Zastosowanie

5

Namioty ekspresowe posłużą np. za:
– zadaszenie punktów kontrolnych,
– tymczasowe biura,
– punkty informacyjne,
– portiernie,
– namioty sanitarne,
– miejsca magazynowe,
– sztaby kierownicze w terenie,
– namioty socjalne,
– jadalnie, przebieralnie, itp.

Więcej informacji udzieli Państwu nasz dział handlowy. Zapraszamy do kontaktu.
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