
Dozowniki 
napełniane z 
możliwością 

wymiany wkładu

MIDEL



Mała zmiana, duży globalny wpływ.

Z myślą o ekologicznej przyszłości konsumenci stają się bardziej 
świadomi wybranych przez siebie produktów, które wpływają na 

naszą planetę. 

Wzrasta zapotrzebowanie na ekologiczne produkty i zrównoważony 
rozwój.

Czas wprowadzić zmiany!



Podstawowe zalety systemu dozującego 

MNIEJSZA EMISJA 
CO2

40% mniejsze zużycie 
plastiku, co wpływa na 

zmniejszenie emisji 
CO2

OSZCZĘDNOŚĆ 
FINANSOWA

Korzystając z naszych 
dozowników możesz 

zmniejszyć koszty 
eksploatacji nawet o 

50%

 OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

Łatwe i szybkie 
otwieranie uchwytu za 

pomocą magnesu. 
Wystarczą 3 sekundy 
na wymianę butelki. 

BEZPIECZEŃSTWO

Posiada system 
antykradzieżowy,  

dzięki niemu unikniesz 
potencjalnej kradzieży



Uchwyty z magnetycznym systemem otwierania trzymającego butelkę są dużą wygodą dla personelu. 

Dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania w łatwy sposób można wymienić butelkę, dolać płynu z litrowej 
saszetki lub z pięciolitrowego baniaczka. 

Uchwyt może być mocowany do ściany za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu lub przyklejony mocnym 
klejem montażowym. 

Zestaw jest kompatybilny z trzema dostępnymi butelkami - White, Eko, Marula. 

Magnetyczny system wymiany butelki



Parametry uchwytu pojedynczego

rozmiar 86x92x51

materiał ABS

waga 74 g

kolor czarny lub biały 

Parametry uchwytów:

Parametry uchwytu podwójnego

rozmiar 78x165x51

materiał ABS

waga 125 g

kolor czarny



Zastosowanie

POD PRYSZNICEM PRZY WANNIE PRZY UMYWALCE

W HOTELU W SZPITALU W KLUBIE 



Linia White
Linia White w standardowej szacie graficznej to 
linia, która łączy w sobie prostotę z elegancją. 
Bezbarwne estetyczne opakowanie produktów 
sprawia, że seria White prezentuje się idealnie 
zarówno w prostych pomieszczeniach jak i 
wyszukanych łazienkach hotelowych. Całości 
dopełnia przyjemny, orzeźwiający zapach.  Cała linia 
cieszy się dużym powodzeniem wśród naszych 
najbardziej wymagających klientów. 



Linia Marula 
Linia Marula Soul to niezwykła linia. Swoją 
wyjątkowość zawdzięcza zawartości olejku marula, 
znanego ze swoich szerokich właściwości 
kosmetycznych. Olej z nasion owoców drzewa 
marula ma silne działanie antyoksydacyjne, działa 
przeciwzmarszczkowo i odżywczo.

ZALETY :

-Brak parabenów, sztucznych barwników i ftalanów
-Bezpieczna i łagodna dla wrażliwej skóry
-Ograniczona zawartość substancji pianotwórczych 
DEA i SLS 
-Przyjemny i delikatny zapach 



Linia EKO 
Nasza linia Eko została stworzona z myślą o tych, dla 
których dbałość o środowisko naturalne nie jest 
obojętne. Butelki podlegają recyklingowi a ciekawa 
szata graficzna i estetyczny wygląd produktów 
spełnią oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Olejek arganowy zawarty w 
składzie sprawia, że  kosmetyki linii Eko są  jeszcze 
bardziej przyjemne w użyciu. Linia idealnie nadaje 
się do obiektów usytuowanych blisko natury ale 
znakomicie prezentuje się w każdej przestrzeni 
hotelowej.



Zapraszamy do kontaktu:

Midel 
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań

kontakt@midel.pl

tel.: +48 61 881 83 77

www.midel.pl
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