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Warszawa, 22 maja 2020 rok 
 

 

Konieczność plus wygoda 

Zarządcy obiektów wychodzą naprzeciw potrzebie dezynfekcji rąk 

 

Restrykcje związane z zachowaniem podczas epidemii COVID-19 powoli są łagodzone. Wszystko 

wskazuje jednak na to, że konieczność dezynfekcji rąk pozostanie z nami na wiele miesięcy – 

szczególnie w obiektach użyteczności publicznej: m.in. w urzędach, galeriach, restauracjach 

i szkołach. Ich zarządcy wychodzą naprzeciw potrzebom odwiedzających. Bezpieczeństwo 

to konieczność, ale jest jeszcze kwestia wygody. Sposobów na jej zapewnienie jest wiele. 

 

Pierwotnie rynek odpowiedział na nagłe wystąpienie potrzeby dezynfekcji rąk instynktownie. 

W sklepach i przestrzeniach publicznych stawiano butelki, dozowniki z pompką lub inne pojemniki 

do środków biobójczych przeznaczonych do rąk – głównie tych na bazie spirytusu. Klienci korzystali 

z tych sprzętów, które można było zorganizować szybko, ale komfort stosowania takich rozwiązań był 

niesatysfakcjonujący.  

 

– Dostawcy sprzętu i chemii dla branży utrzymania czystości szybko wyszli naprzeciw potrzebie, jaką 

podyktował rynek. Pojawiły się na nim dozowniki do środków dezynfekcyjnych, których celem była 

minimalizacja konieczności użycia dłoni do obsługi. Oczywiście, dostępność sprzętu zwiększała się 

powoli, ale sukcesywnie. Naszym priorytetem stała się maksymalizacja oferty i skrócenie czasu 

dostawy – mówi Marek Krzemieniewski, prezes Fair Play Plus. – Obecnie proponujemy dozowniki 

łokciowe różnych rodzajów. Jest to sprzęt dzięki któremu dezynfekcja np. przy wejściu do sklepu 

lub urzędu przebiega bardzo sprawnie i efektywnie. Oszczędność czasu w ciągach pieszych to duża 

zaleta, która wpływa na efektywność biznesową takich miejsc  – dodaje. 

 

Istotną kwestią z punktu widzenia obsługi jest również łatwość i szybkość napełniania oraz wydajność 

w kontekście zużycia środków biobójczych – dystrybutorzy podkreślają, że produkty powinny celnie 

wymierzać ilość płynu, by proces przebiegał oszczędnie. – To kryterium spełnia zarówno dozownik 

łokciowy z tworzywa ABS, jak również dozownik ze stali nierdzewnej, które proponujemy naszym 

klientom. Rekomendujemy także rozwiązanie w postaci dozownika bezdotykowego, który zupełnie 

eliminuje kontakt klienta lub gościa z samym urządzeniem. Rozwiązań jest bardzo wiele – dodaje 

Marek Krzemieniewski.  

 

Więcej informacji: www.fairplayplus.pl   
 
 

http://www.fairplayplus.pl/
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## 
 
Dozownik łokciowy z tworzywa ABS: 

 Pojemność 750 ml 

 Opcja mocowania do ściany, lub na stojaku 

 Otwieranie pokrywy kluczykiem 

 Obudowa z trwałego tworzywa ABS 

 Przycisk pokryty jonami srebra 

 
Dozownik łokciowy ze stali nierdzewnej: 

 Pojemność 1l 

 Opcja mocowania do ściany, lub na stojaku 

 Dedykowana butelka z pompką 

 Obudowa ze stali nierdzewnej 

 
Więcej informacji: www.fairplayplus.pl   
 
Fair Play Plus to lider na rynku dystrybucji urządzeń i środków czystości z dwudziestoletnim doświadczeniem. 
Celem firmy jest dostarczanie optymalnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze utrzymania czystości. Dzięki 
Fair Play Plus możliwe jest skuteczne obniżanie kosztów utrzymania czystości przy zachowaniu najwyższych 
standardów. Firma zapewnia kompleksowe zaopatrzenie m.in. firm sprzątających, zakładów produkcyjnych, 
usługowych, myjni, restauracji i hoteli, szkół i biur. Oferta Fair Play Plus obejmuje chemię profesjonalną do 
mycia ręcznego i maszynowego, chemię gospodarczą, samochodową, dozowniki oraz całą gamę artykułów 
higienicznych: papiery toaletowe, ręczniki, czyściwa, worki na odpady, zestawy do sprzątania. Fair Play Plus to 
również wyłączny dystrybutor maszyn sprzątających Ghibli & Wirbel – odkurzaczy, szorowarek, zmywarek do 
podłóg i polerek. W ofercie Fair Play Plus znajdują się zamiatarki i maszyna do czyszczenia schodów i pochylni 
ruchomych. Firma zapewnia także serwis dostarczanych urządzeń, pomoc w uzyskaniu leasingu maszyn 
czyszczących, szkolenia i plany higieny. 

http://www.fairplayplus.pl/

