
SUDE
Estação móvel para doseadores de desinfetante para mãos.
Uma solução prática, económica e eficaz para a desinfeção das mãos dos seus Clientes, garantindo Segurança 
e Higiene em lojas, Escritórios, Escolas, Hotéis, Restaurantes, ... Disponível em 3 modelos, Manual, com Acionador 
de Antebraço ou com Pedal e Regulador de Dosagem.

Mobile station for hand sanitizing dispensers.
A practical, economical and effective solution to sanitizing your Customers' hands, ensuring Safety and Hygiene in 
Stores, Offices, Schools, Hotels, Restaurants, ... Available in 3 models, Manual, with Long Arm Lever or with Pedal 
and Dosing Regulator.



easy to install
fácil instalação

www.jordao.com

Guimarães - Portugal 
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com 

SUDE

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações.  Certifique-se de que esta informação é atual e válida junto de um dos nossos representantes.

Thank you for your interest in JORDAO COOLING SYSTEMS® products! 
The information presented in this brochure are subject to change. Please make sure this information is up-to-date and valid with one of our representatives. C
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estação para doseadores de desinfetante para mãos
station for hand sanitizing dispensers

gr
eater hygiene & safety

maior higiene & segurança  

Características principais Main features
• Disponível nas versões Manual, com Acionador de Antebraço 

ou com Pedal e Regulador de Dosagem.
  Available in Manual, with Long Arm Lever or with Pedal and 

Dosage Regulator models.

• Sólida construção em aço/alumínio com acabamento epóxi cor 
   preto mate resistente e durável.
   Solid, sturdy and durable steel/aluminium construction
   with epoxy matte black finish. 

• Montagem fácil e rápida, pronto a funcionar em minutos.
   Easy and quick assemble, ready to work in minutes.

• Medida do encaixe para doseador standard Ø 27,5 mm 
   For standard dispenser hole size Ø 27,5 mm.

• Estação autoportante c/ pé para máxima estabilidade e mobilidade.
   Free standing station for maximum stability and mobility.

Opções Optional Extras
• Outras opções de cores e acabamentos sob pedido.
   Other colour options available upon request.

practical and easy to use

prático e fácil de usar

Dispositivo para higienização de 
mãos intuitivo e simples de utilizar.

Intuitive and easy to use hand 
sanitizer device.

Modelos com acionador de antebraço 
ou com pedal e regulador de dosagem.

Models with long arm lever or with pedal 
and dosage regulator.

Coloque facilmente o dispensador 
onde for mais conveniente.

Easily install the dispenser where it 
is most convenient.

SUDE 01
dispensador manual
manual dispenser
2.35 Kg
PVP* 29.90€

SUDE 02
dispensador com acionador de antebraço
dispenser with long arm lever
2.45 Kg
PVP* 36.90€

SUDE 03
dispensador com pedal e regulador
dispenser with pedal and regulator
2.85 Kg
PVP* 49.90€
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* Os preços indicados não incluem transporte, doseador nem desinfetante. Prices do not include transport, dispenser nor sanitizer.


