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SOS 1.0 Branco  215,00 €
SOS 1.0 Inox .   220,00 €

SOS 2.0 Branco 300,00 €

SOS 3.1 Branco  440,00 €
SOS 3.2 Branco  440,00 €

SOS 4.1 Branco  520,00 €
SOS 4.1 Inox              725,00 €

SOS 4.2 Branco     530,00 €
SOS 4.2 Inox             750,00 €

SOS 4.3 Branco        450,00 €
SOS 4.3 Inox              530,00 €

SOS 5.0 Branco       (consultar)

 

Tabela de Preços

Aos Preços acresce IVA à taxa legal



sos
WALL

sos
FLOOR / MOBILE 

SOS 1.0 SOS 2.0 SOS 3.1 SOS 3.2 SOS 4.1 | 4.2 SOS 4.3 SOS 5.0



sos 
1.0

Ficha técnica

Dimensão | 120x575x120mm
Alimentação | DC6V/AA 4pcs
Garantia | 600 000 ciclos
Capacidade | 800 ml
Autonomia | Total

Unidade de desinfeção 
simples por álcool gel
de parede
120 x 575 x 120 mm

Características

Não necessita de tocar em 
qualquer base

Basta aproximar as mãos 
e esperar a ejecção

É �xo 

Personalizável

Construção metálica com 
possibilidade de acabamento 
em aço inoxidável 304 
escovado ou pintura a branco 
electroestática epoxy

Mediante solicitação expressa, 
poderá ser produzido noutras 
cores e acabamentos

Embalado em cartão canelado 
nas medidas 160x 610x160mm

Cores

Branco
Aço Inox escovado
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sos 
2.0

Ficha técnica

Dimensão | 1300 x ø280mm
Alimentação | DC6V/AA 4pcs
Garantia | 600 000 ciclos
Capacidade | 800 ml
Autonomia | Total

Unidade de desinfeção 
simples por álcool gel
de pé amovível 
1300 x ø280 mm

Características

Não necessita de tocar em 
qualquer base

Basta aproximar as mãos 
e esperar a ejecção

É �xo ou amovível

Personalizável

Construção metálica com 
acabamento em pintura a 
branco electroestática epoxy

Mediante solicitação expressa, 
poderá ser produzido noutras 
cores e acabamentos

Embalado em cartão canelado 
nas medidas 160x1310x160mm

Cores

Branco
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sos 
3.1 | 3.2

Ficha técnica

3.1 modelo amovível 
Dimensão | 1300 x ø280mm
3.2 modelo �xo
Dimensão | 1300 x ø140mm
Alimentação | DC6V/AA 4pcs
Garantia | 600 000 ciclos
Capacidade | 800 ml
Autonomia | Total

Unidade de desinfeção 
simples por álcool gel
anti vandalismo (c/ chave)
de pé amovível ou de pé �xo
1330 x ø280 mm
1330 x ø140 mm

Características

Não necessita de tocar em 
qualquer base

Basta aproximar as mãos 
e esperar a ejecção

É �xo ou amovível

Personalizável

Construção metálica com 
acabamento em pintura a 
branco electroestática epoxy

Mediante solicitação expressa, 
poderá ser produzido noutras 
cores e acabamentos

Embalado em cartão canelado 
nas medidas 160x1310x160mm

Cores

Branco
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sos 
4.1 | 4.2

Ficha técnica

Dimensão | 200x1600x400mm
Alimentação | DC6V/AA 4pcs
Garantia | 600 000 ciclos
Capacidade | 800 ml
Autonomia | Total

Unidade de desinfeção 
híbrida por álcool gel, 
lenços de papel ou luvas 
plásticas com papeleira
de pé �xo ou móvel
200 x 1600 x 400 mm

Características

Não necessita de tocar em 
qualquer base

Basta aproximar as mãos 
e esperar a ejecção

É �xo ou amovível

Personalizável

Construção metálica com 
possibilidade de acabamento 
em aço inoxidável 304 
escovado ou pintura a branco 
electroestática epoxy

Mediante solicitação expressa, 
poderá ser produzido noutras 
cores e acabamentos

Embalado em cartão canelado 
nas medidas 210x1610x410mm

Cores

Branco
Aço Inox escovado
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sos 
4.3

Ficha técnica

Dimensão | 260x1600x280mm
Alimentação | DC6V/AA 4pcs
Garantia | 600 000 ciclos
Capacidade | 800 ml
Autonomia | Total

Características

Não necessita de tocar em 
qualquer base

Basta aproximar as mãos 
e esperar a ejecção

É �xo ou amovível

Personalizável

Construção metálica com 
possibilidade de acabamento 
em aço inoxidável 304 
escovado ou pintura a branco 
electroestática epoxy

Mediante solicitação expressa, 
poderá ser produzido noutras 
cores e acabamentos

Embalado em cartão canelado 
nas medidas 290x1610x290mm

Unidade de desinfeção 
híbrida por álcool gel, 
lenços de papel com papeleira
de pé �xo ou móvel
260 x 1600 x 280 mm

Cores

Branco
Aço Inox escovado
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sos 
5.0

Ficha técnica

Dimensão | 400x1600x520mm
Alimentação | DC6V/AA 4pcs
Garantia | 600 000 ciclos
Capacidade | 800 ml
Autonomia | Total
Jerricans 15L

Unidade de desinfeção 
e lavagem com dispensadores 
de álcool gel, sabão líquido, 
água, lenços de papel 
e papeleira de pé amovível 
400 x 1600 x 520 mm

Características

Não necessita de tocar em 
qualquer base

Basta aproximar as mãos 
e esperar a ejecção

É �xo ou amovível

Personalizável

Construção metálica com 
acabamento em pintura a 
branco electroestática epoxy

Mediante solicitação expressa, 
poderá ser produzido noutras 
cores e acabamentos

Embalado em cartão canelado 
nas medidas 410x1610x410mm

Cores

Branco
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