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MERIDA  MAXISTELLA BLACK LINE
pojemnik na pojedyncze 
ręczniki papierowe  
- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 26,5 cm
szerokość = 25,5 cm
głębokość = 12 cm

ASC101

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI
pojemnik na pojedyncze 
ręczniki papierowe  
- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 15,5 cm
szerokość = 25,5 cm
głębokość = 12 cmASC201

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE MAXI
pojemnik na pojedyncze 
ręczniki papierowe   
- pojemność do 500 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
- max. szer. złożonego listka ręcznika 9 cm
wysokość = 34,4 cm
szerokość = 22,9 cm
głębokość = 9,75 cm

SLIM     
Wyjątkowo płaski i elegancki! 

ASC106

ASC206

MERIDA STELLA BLACK LINE
kosz do damskich toalet 4,5 L
- pojemność 4,5 l
- wyposażony w ramkę do zawieszenia 
   worka na odpady
- mocowany do ściany
- unoszona pokrywa
- łączenia boków spawane i szlifowane
   / niewidoczne zawiasy
wysokość = 26 cm
szerokość = 22,5 cm
głębokość = 10 cm

KSC301

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE
kosz na odpady otwarty 27 L
- pojemność 27 litrów
- wyposażony w zdejmowaną pokrywę 
   ze stożkowym otworem
- wyposażony w ramkę do zawieszenia 
   worka na odpady
- możliwość  zamocowania do ściany
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 59,8 cm
szerokość = 33,2 cm
głębokość = 15,7 cm

KSC106

BSC201

MERIDA STELLA BLACK LINE MINI 
pojemnik na papier toaletowy  
- dostosowany do papieru 
   o maksymalnej średnicy 19 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 25 cm 
szerokość = 23,3 cm 
głębokość = 11,5 cm

MERIDA STELLA SLIM BLACK LINE MINI 
pojemnik na pojedyncze 
ręczniki papierowe  
- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
- max. szer. złożonego listka ręcznika 9 cm
wysokość = 20,1 cm
szerokość = 22,9 cm
głębokość = 9,75 cm

SLIM     
Wyjątkowo płaski i elegancki! 

- umieszczona w podstawie pojemnika wkładka dozująca uniemożliwia 
   wyciągnięcie długiej wstęgi ręcznika
- zastosowanie wkładki pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku"
- ręcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie ręcznika z pojemnika, 
   zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów
- wkładkę dozującą można wyjąć z podstawy dozownika i pobierać ręcznik 
   o dowolnej długości wstęgi (niezbędne w przypadku stosowania ręcznika 
   bez perforacji)

MERIDA STELLA BLACK LINE
kołnierz kosza nablatowy okrągły
- wymagana średnica otworu 
   w blacie 152 ÷ 156 mm
- zalecany do montażu razem 
   z koszem podblatowym KWM101
średnica = 163 mm 
wysokość = 120 mm

GSC501

GSC402

GSC401

MERIDA STELLA BLACK LINE 
GSC402 - wieszak pojedynczy - NOSOROŻEC
GSC401 - wieszak podwójny - ŚLIMAK
- wykonany z mosiądzu 
- mocowany do ściany
średnica = 5 cm
głębokość =  5.5 cm

CSC102

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI
pojemnik na ręczniki w rolach 
typu CENTER PULL
- możliwość użycia ręcznika papierowego 
   w roli o maksymalnej średnicy 20 cm 
   i maksymalnej wysokości 25 cm
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 33 cm 
szerokość = 21 cm 
głębokość = 20,5 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE  
obudowa elektronicznych 
odświeżaczy powietrza 
- obudowa dostosowana do odświeżaczy 
   powietrza GJB701, GJB702
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 22,5 cm
szerokość = 11,4 cm
głębokość = 8 cm

GSC018

MERIDA STELLA  BLACK LINE
pojemnik na podkładki 
na deskę sedesową 
- wymienne wkłady zawierają 100 szt. 
   papierowych podkładek higienicznych
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 29 cm
szerokość = 21,5 cm
głębokość = 4 cm

GSC001

GSC002

MERIDA STELLA  BLACK LINE
pojemnik na torebki higieniczne
- nieduże wymiary
- wymienne wkłady do pojemnika 
   zawierają 30 szt. torebek
- zamykany trwałym, stalowym, 
   zlicowanym z powierzchnią urządzenia 
   zamkiem bębenkowym / łączenia boków 
   spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 17 cm
szerokość = 9,5 cm 
głębokość = 2,4cm

GSC351

GSC352

MERIDA STELLA BLACK LINE
szczotka do WC
GSC351 - tuba krótka
GSC352 - tuba długa z przykrywką
- uchwyt mocowany do ściany  
- wyjątkowo trwała konstrukcja 
- odporna na długotrwałe działanie wody 
   i typowych środków chemicznych
- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego 
   ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki
szerokość = 8 cm
wysokość = 39 cm
głębokość = 10,1 cm

MERIDA STELLA BLACK LINE
lustro w ramie metalowej 
w kolorze czarnym matowym
GSC101 - rozmiar 40 x 60 cm
GSC102 - rozmiar 50 x 60 cm
- zabezpieczone specjalną folią przed 
   odpryskami w przypadku stłuczenia
- zaopatrzone w otwory umożliwiające 
   montaż w pionie lub poziomie
- ramka o szerokości 18 mm
- grubość lustra 4 mm

GSC101

GSC102



DSC220

MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI 
mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach 
Zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. Pobranie ręcznika 
uruchamia mechanizm odcinający listek o długości 25,5 cm. Urządzenie charakteryzuje się 
cichą i delikatną pracą mechanizmu odcinającego. W sytuacji awaryjnej ręcznik można 
wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika.              
Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. Podajnik posiada łatwy 
dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie urządzenia. 
Zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębenkowym 
/ łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 37,5 cm 
szerokość = 29 cm
głębokość = 20 cm 

MERIDA STELLA BLACK LINE AUTOMATIC MAXI  
bezdotykowy automatyczny podajnik ręczników papierowych w rolach
Zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik. 
Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:
MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:
E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek ręcznika
po każdym pobraniu ręcznika
H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek ręcznika po zbliżeniu dłoni 
do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika - w sytuacji awaryjnej ręcznik 
można wysuwać przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika
DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
S - brak opóźnienia
M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach
L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach
LENGHT - przełącznik długości wysuwanego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
8 - listek o długości 20,5 cm
10 - listek o długości 25,5 cm
12 - listek o długości 30,5 cm
RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłonie do urządzenia 
w celu wysunięcia ręcznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), 
ma trzy ustawienia:
S - odległość 8-9 cm do urządzenia
M - odległość 10-11 cm do urządzenia
L - odległość 12-13 cm do urządzenia

Zasilany 4 bateriami alkalicznym R20 (baterie są dołączone) lub zasilaczem sieciowym GEA525. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia             
w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno). 
W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego 

nawinięcia papieru na rolki. Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika. 
Podajnik posiada łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie 
urządzenia. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając 
na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe 
baterie, świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie,     migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie 
papieru w urządzeniu. Wyjątkową cechą urządzenia jest możliwość korzystania z urządzenia także w przypadku wystąpienia 
problemów z zasilaniem np. wyczerpane baterie czy brak prądu w przypadku korzystania z zasilacza. W takim przypadku 
sytuację ratuje dźwignia PUSH znajdująca się w dolnej części urządzenia. Dźwignia PUSH umożliwia manualne wysuwanie 
odcinka ręcznika. Jest to rozwiązanie awaryjne pozwalające na korzystanie z urządzenia do czasu przywrócenia pełnej 
funkcjonalności  podajnika i tylko tak należy z niego korzystać.   Zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią 
urządzenia zamkiem bębenkowym  / łączenia boków  spawane  i szlifowane / niewidoczne zawiasy.
wysokość = 37,5 cm / szerokość = 29 cm / głębokość = 20 cm

MERIDA MAXI STELLA BLACK LINE 
dozownik mydła w pianie na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą
- z jednego opakowania mydła (700 g) uzyskuje się 2000 porcji mydła w postaci niebywale delikatnej piany 
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębenkowym 
   / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 26 cm
szerokość = 10,4 cm 
głębokość = 10,2 cm

MERIDA  MINISTELLA BLACK LINE
dozownik mydła w płynie  
- mydło uzupełniane z kanistra
- pojemność zbiornika 400 ml
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło (w celu umycia)
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębenkowym 
   / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 19 cm
szerokość = 10 cm 
głębokość = 9,0 cm

CSC503

Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii pozwalającej uzyskać 
wyjątkową strukturę powierzchni uzyskano dużą głębię koloru. 
Dało to doskonały efekt estetyczny a także użytkowy 
(ochrona przed pozostawianiem odcisków palców).

MERIDA SLIM  AUTOMATICSTELLA  BLACK LINE
bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie
- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ok. 2000 porcji mydła w pianie)
- mydło dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- czujnik zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości montażu nad umywalką lub blatem 
   (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm od powierzchni blatu lub umywalki)
- dioda migająca na zielono informuje o gotowości urządzenia do pracy
- dioda migająca na czerwono informuje o potrzebie wymiany baterii
- jednorazowy wkład z mydłem w pianie nakładany na wyjmowaną pompkę
- zasilany 4 bateriami AA, baterie dołączone
- możliwość ustawienia pojedynczej - 0,4 ml, podwójnej - 2 x 0,4 ml  lub potrójnej 3 x 0,4 ml porcji mydła 
   przez jedno, dwa lub trzy naciśnięcia przycisku wybrania dozy
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębenkowym 
   / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 28 cm 
szerokość = 9 cm 
głębokość = 9 cm

DSC209

DSC102

DSC206

Najprostszy w świecie, unikalny system wymiany wkładu! 

MERIDA STELLA BLACK LINE AUTOMATIC 
ezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie   b  

- dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady o pojemności 1000 ml 
- dozownik wyposażony jest w unikalny system programowania wielkości dozy podawanego mydła
- użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,3 ml, 0,7 ml lub 1 ml
- z jednego wkładu, w zależności od indywidualnego zaprogramowania, 
   można uzyskać ponad 3300, 1400 lub 1000 porcji mydła w pianie!
- mydło dozowane automatycznie w postaci niebywale delikatnej piany
- uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
- zasilany 4 bateriami R14, baterie dołączone
- diodowy wskaźnik: zielony - gotowość do pracy,  czerwony - wymienić baterie
- dozownik należy zamontować w odległości min. 130 mm od powierzchni blatu lub umywalki
- zamykany trwałym, stalowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia zamkiem bębenkowym 
   / łączenia boków spawane i szlifowane / niewidoczne zawiasy
wysokość = 28,5 cm 
szerokość = 15 cm
głębokość = 9,5 cm  

SLIM     
Wysmukły i elegancki! 

MERIDA STELLA BLACK LINE
URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
W KOLORZE CZARNYM MATOWYM

 łączenia boków
spawane i szlifowane

trwały, stalowy, zlicowany 
z powierzchnią urządzenia 

zamek bębenkowy 

 niewidoczne
zawiasy

CSC303

AUTOMATIC

AUTOMATIC

GEA525

AUTOMATIC
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