ECONOMIZA ATÉ 90% DE ÁGUA, 60% DE SABÃO E 60% DE PAPEL

COMBI

Uma estação de lavagem de mãos conectada e sem toque

A Smixin redefiniu a higiene das mãos. Com o Combi, desenvolveu
um sistema exclusivo de lavagem das mãos com função 3 em 1.
Água, sabão e papel são dispensados de forma totalmente
automática após a ativação por meio de um sensor preciso. Devido à
combinação ideal de água e sabão com ar, as suas mãos ficarão
sedosas e limpas após a lavagem. O Combi é projetado para ser
usado dentro ou fora da casa de banho, como em estações de
transportes, cantinas, escolas e restaurantes de serviço rápido.

SABÃO

ÁGUA

A água corre com uma
pressão agradável nas mãos
e é utilizada 90% menos
água em comparação com
uma torneira normal.

O Combi possui a tecnologia
patenteada SMU integrada.
O sabão, a água e o ar são
misturados
de
forma
higiénica ideal em uma
emulsão agradável.

SENSOR

O Combi funciona totalmente sem toque. Graças
ao sensor infravermelho integrado, o sistema
sabe quando dispensar sabão, água e papel.

CONECTIVIDADE

O Combi vem com conectividade. Isso permite
ajustar os parâmetros remotamente, obter
monitoramento em tempo real da sua utilização
e enviar vídeos para a tela interativa.

PAPEL

Utilizamos papel resistente e
absorvente, com um design
contemporâneo e leve. O
papel é macio para as mãos,
garantindo uma sensação
confortável para o utilizador.

CAIXOTE DO LIXO

Um caixote do lixo destinado ao papel é
colocado diretamente sob a pia, fácil de
encontrar, usar e limpar.

TELA INTERATIVA

Devido à tela interativa, pode exibir vídeos
ou anúncios explicativos e personalizados.

A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR

HIGIÉNICO POR DESIGN

O Combi pode ser colocado onde a higiene
é necessária: restaurantes e escolas, mas
também em espaços públicos abertos como
aeroportos e estações de comboio ou
metro. O Combi vem em três formas
diferentes: montado na parede (pendurado
na parede), bancada (para colocar numa
superfície plana) e autónomo (veja a
imagem acima). Para a instalação do Combi
necessita de acesso a água e luz nas
proximidades.

A propagação de doenças infeciosas e a
limpeza das mãos estão intimamente
relacionadas.
Pesquisas
académicas
mostram que apenas lavar as mãos com
sabão - quanto mais meticuloso, melhor proporciona mãos verdadeiramente limpas
e higienizadas. Devido ao processo
definido que o Combi estabelece, o nível de
higiene de uma população de utilizadores
será aumentado. A mistura automática de
água
e
sabão
assegura
mãos
higienicamente limpas.

