
HAND DISINFECTANT DISPENSER* (TABLE)
Purpose: Table dispenser for disinfectant liquid, portable, stable table stand, 
perfect for offices, placed on shop counters, tables in waiting rooms, or on 
any other flat surfaces to which we have easy access.
Material: Dispenser casing: high-grade stainless steel / Bottle and pump**: 
plastic
Dimensions & Weight: Width: 80 mm (w/lever 85 mm) / Height: 230 mm  
(w/lever 285 mm), Depth: 75 mm (w/lever 165 mm) / Weight (no liquid): 300 g
Capacity: 500 ml

HAND DISINFECTANT DISPENSER*, WALL-MOUNT
Purpose: Elbow dispenser for soap or disinfectant
Material: Dispenser casing: high-grade stainless steel / Bottle and pump**: 
plastic
Dimensions & Weight: Width: 80 mm (w/lever 85 mm) / Height: 230 mm  
(w/lever 285 mm), Depth: 75 mm (w/lever 165 mm) / Weight (no liquid): 300 g
Capacity: 500 ml

HYGIENE POINT FOR HANDS DISINFECTION
Purpose: Free-standing station for hygienic dispensing of disinfectant witho-
ut using hand.The perfect solution for: gas stations, stores, clinics, offices, 
schools, kindergartens, etc.
Material: Post: aluminium, base: stal, Finish: Powder coating
Dimensions of post with base: High: 120 cm, Width: 8 cm, Base: 40 x 40 cm. 
• Dimensions of dispenser: Width: 8 cm (with lever 8,5 cm), High: 23 cm (with 
lever28,5 cm), Depth: 7,5 cm (with lever16,5 cm) / Capacity: 500 ml / Post 
weight: 9 kg

HAND DISINFECTANT DISPENSER*
FOR PROFESSIONALTENTS
Purpose: Elbow dispenser for soap or disinfectant, dedicated for professio-
nal tents
Material: Dispenser casing: high-grade stainless steel / Bottle and pump**: 
plastic
Dimensions & Weight: Width: 80 mm (w/lever 85 mm) / Height: 230 mm  
(w/lever 285 mm), Depth: 75 mm (w/lever 165 mm) / Weight (no liquid): 300 g
Capacity: 500 ml

* disinfectant is not included
** the colour of the pumpmay differ depending on the production lot

PRODUKTY - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

NAMIOTY EKSPRESOWE
Zastosowanie w ratownictwie medycznym, sytuacjach 
awaryjnych i zarządzaniu kryzysowym.

Charakterystyka: Mobilne namioty szybkorozkładalne 
znajdą zastosowanie przy szybkiej instalacji zadaszeń  
i wydzielaniu przestrzeni w terenie, m.in. dla: służb mun-
durowych, instytucji samorządowych, służb sanitarnych. 
To rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ze wzglę-
dów sanitarno-epidemiologicznych pewne procesy wyma-
gają szybkiego i sprawnego odseparowania od budynków 
stałej infrastruktury. 
Namioty ekspresowe posłużą np. za:–zadaszenie punk-
tów kontrolnych, tymczasowe biura, punkty informacyjne, 
portiernie, namioty sanitarne, miejsca magazynowe, szta-
by kierownicze w terenie, namioty socjalne, jadalnie, prze-
bieralnie, itp. 
Konstrukcja: Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zinte-
growany ze stelażem dach umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym terenie. Modułowa 
konstrukcja oraz możliwość dowolnej konfiguracji ścian 
pozwalają na rozstawianie namiotów zarówno pojedyn-
czo, jak i w zespołach kilku połączonych ze sobą namio-
tów. Główne cechy: Wytrzymałe poszycie dzięki użyciu 
poliestrowej tkaniny wysokiej jakości, Wodoszczelność  
i odpornośćna szkodliwe działanie czynników atmosfe-
rycznych, Szybki czas rozkładania i składania dzięki za-
stosowaniu funkcjonalnych mechanizmów, Łatwa logisty-
ka - transport namiotu nawet w samochodzie osobowym, 
Konstrukcja modułowa - umożliwiająca łączenie namio-
tów w większe zespoły. 
Wymiary: Namioty dostępne są w kilku rozmiarach, do-
stosowanych do różnych potrzeb: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m,  
4x4 m
Dodatkowe akcesoria: Pokrowiec, Szpile mocujące, Pod-
stawy żeliwne, Torba na piasek, Promiennik 500W, Łącz-
nik stelaży, Lada aluminiowa, Rynna

Przykładowe 
zastosowanie
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Lekka konstrukcja aluminiowa oraz 
zintegrowany ze stelażem dach 
umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym 
terenie.

Modułowa konstrukcja oraz 
możliwość dowolnej konfiguracji 
ścian pozwalają na rozstawianie 
namiotów zarówno pojedynczo, 
jak i w zespołach kilku połączonych 
ze sobą namiotów. 

Przykładowe 
zastosowanie

15

Zastosowanie
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Namioty ekspresowe posłużą np. za:
– zadaszenie punktów kontrolnych,
– tymczasowe biura,
– punkty informacyjne,
– portiernie,
– namioty sanitarne,
– miejsca magazynowe,
– sztaby kierownicze w terenie,
– namioty socjalne,
– jadalnie, przebieralnie, itp.

Więcej informacji udzieli Państwu nasz dział handlowy. Zapraszamy do kontaktu.

www.miranda.pl

Sławomir Kaźmierczak • skazmierczak@miranda.pl • tel. 606 870 791
Marzena Jacolik • mjacolik@miranda.pl • tel. 697 113 728

DEDICATED PRODUCTS
CRISIS MANAGEMENT

www.miranda.pl

Our sales department will provide you with more information. Please contact us.
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HAND DISINFECTANT DISPENSER* FOR PARASOLS
Purpose: Elbow dispenser for disinfectant, fastened on a parasol mast with 
a knob clamp
Material: Dispenser casing: high-grade stainless steel / Bottle and pump**: 
plastic / Clamp: plastic
Wymiary dozownika: Width: 80 mm (w/lever 85 mm) / Height: 230 mm  
(w/lever 285 mm) / Depth: 75 mm (w/lever 165 mm)
Weight of dispenser (no liquid, no clamp): 300 g 
Capacity: 500 ml
Types of the knobs: Version 1: knob without the lock / Version 2: knob with  
a lock preventing unauthorized persons from unscrewing the clamp
Additional information: Clamps can be hung on the mast in any number and 
at any height (with the possibility of adjustment). On one clamp you can hang 
from 1 to 4 dispensers.

RETRACTABLE BARRIER POST
Barrier posts are a suitable solution dedicated to creating a temporary bar-
riers system. Ideally suited to, among others, the designation of places, tem-
porary queue paths, fast track lines, changes in the functions of the area and 
temporary area management.
It is a quick and effective way for improvement of safety and functioning of 
a given facility.
Material: Powder coated steel
Dimensions & Weight: Height: 85 cm, Base diameter: 45 cm, Pole Diameter: 
7 cm, Pole Weight: 8 kg / Tape: Lenght: 3 m, Width: 5 cm
Print: Any print on the tape (optional)*
Mechanism: Spring based webbing retractor Magnetic belt end.

RAPID DEPLOYMENT TENTS
Usage in emergency medical services, emergency situations and crisis 
management.
Characteristic: Mobile pop-up tents will find use in quick installation of ro-
ofing and separation of space in the field, including for: • Uniformed services, 
• Government institutions, • Health services. This solution is useful wherever, 
for sanitary and epidemiological reasons, certain processes require quick 
and efficient separation of permanent infrastructure from buildings.
Applications: Quick assembly tents example use: • Roofing for control po-
ints • Temporary offices • Information points • Cloaking rooms • Sanitary 
tents • Warehouse places • Managerial staffs in the field • Social tents • Di-
ning rooms, changing rooms, etc.
Construction: The lightweight aluminum construction and the roof integrated 
with the frame allow for a quick and easy installation, practically on any terra-
in. The modular design and the possibility of wall configurations allow for pla-
cing of the tents both individually and in sets of several interconnected tents. 
Main features: • Durable sheathing thanks to the use of high-quality poly-
ester fabric • Watertightness and resistance to harmful weather conditions  
• Quick unfolding and folding time thanks to the use of functional me-
chanisms • Easy logistics - transport of the tent is possible even by car  
• Modular design - connecting of many tents is possible.
Dimensions: Tents are available in several sizes, adapted to different needs: 
3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m
Additional accessories: Coverbag, Tent pins, Iron-castfoot, Sandbag, Radia-
tor500 W, Frame connector, Aluminum counter, Gutter

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY Z TAŚMĄ
Słupki  odgradzające to  odpowiednie  rozwiązanie  dedy-
kowane  do  tworzenia tymczasowego systemu barier. Ide-
alnie sprawdząsię między innymi do wyznaczania miejsc,  
ścieżek  kolejek  tymczasowych,  linii  szybkiej  obsługi,  
zmian  funkcji  obszaru i zagospodarowania tymczasowe-
go. To sposób  na szybką  i  skuteczną poprawę  bezpie-
czeństwa oraz funkcjonowania danego obiektu. 
Materiał: Stal malowana proszkowo
Wymiary i waga: Wysokość: 85 cm, Średnica podstawy:  
45 cm, Średnica słupka: 7 cm, Masa słupka: 8 kg
Taśma: Długość: 3 m, Szerokość: 5 cm
Nadruk: dowolny nadruk na taśmie (opcja)*
Mechanizm: Nawijanie sprężynowe, taśma mocowana na 
magnes

DOZOWNIK NA ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY*, 
NAŚCIENNY
Przeznaczenie: Dozownik łokciowy na mydło lub płyn de-
zynfekcyjny 
Materiał: Wysokogatunkowa stal nierdzewna
Pojemność: 500 ml
Wymiary: Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm), Wyso-
kość: 230 mm (z dźwignią 285 mm), Głębokość: 75 mm  
(z dźwignią 165 mm) / Waga bez płynu: 300 g
*nie zawiera środka dezynfekującego

HIGIENICZNY PUNKT DO DEZYNFEKCJI RĄK
Przeznaczenie: Wolnostojące stanowisko do higienicz-
nego dozowania płynu dezynfekcyjnego za pomocą prze-
dramienia, bez konieczności użycia dłoni. Doskonałe roz-
wiązanie do: stacji benzynowych, sklepów, przychodni, 
urzędów, szkół, przedszkoli, itp. 
Materiał: Słupek: aluminium, podstawa: stal
Wymiary słupka z podstawą: Wysokość: 120 cm, Szero-
kość: 8 cm, Podstawa: 40 x 40 cm. 

MASECZKA WIELOFUNKCYJNA, 
PROFILAKTYCZNA/OCHRONNA (różne rodzaje)
Przeznaczenie: Wspomagające ochrone
Materiał: Różne rodzaje, Poliester lub Bawełna
Trwałość: Maseczki wielokrotnego użytku, 
po każdorazowej dezynfekcji, trwałość do 50 prań
Rodzaj mocowania: Elastyczna dzianina lub lamówki 
(troczki)
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PRZEZNACZENIE Dozownik łokciowy na mydło lub płyn dezynfekcyjny 

MATERIAŁ Wysokogatunkowa stal nierdzewna 

POJEMNOŚĆ 500 ml 

WYMIARY 
Szerokość: 80 mm (z dźwignią 85 mm) 
Wysokość: 230 mm (z dźwignią 285 mm) 
Głębokość: 75 mm (z dźwignią 165 mm) 

MOCOWANIE 3 kołki rozporowe 6 x 30, mocowany do ściany 

WAGA (BEZ PŁYNU) 300 g 

Uwaga: Produkt pakowany w karton +/- 230 x 90 x 105 mm. 
 

 

* nie zawiera środka dezynfekującego 
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Słupki odgradzające to odpowiednie rozwiązanie dedykowane do tworzenia 
tymczasowego systemu barier. Idealnie sprawdzą się między innymi do wyznaczania 
miejsc, ścieżek kolejek tymczasowych, linii szybkiej obsługi, zmian funkcji obszaru  
i zagospodarowania tymczasowego. 

To sposób na szybką i skuteczną poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonowania 
danego obiektu. 

Dane techniczne 
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* Nadruk wykonywany jest metodą druku cyfrowego na taśmie z tkaniny poliestrowej; dostępne kolory taśmy pod zadruk cyfrowy zgodnie z 
próbnikiem Neoplain: Grey (12), White (01), Ecru (11), Beige (10); kolor tła ma istotny wpływ na uzyskiwany finalnie kolor nadruku, dlatego 
rekomendujemy wykonywanie nadruków na taśmie w kolorze białym - White (01), możliwe jest zamówienie próbnego wydruku na dowolnej 
tkaninie z palety Neoplain. 
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PRODUKTY - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

NAMIOTY EKSPRESOWE
Zastosowanie w ratownictwie medycznym, sytuacjach 
awaryjnych i zarządzaniu kryzysowym.

Charakterystyka: Mobilne namioty szybkorozkładalne 
znajdą zastosowanie przy szybkiej instalacji zadaszeń  
i wydzielaniu przestrzeni w terenie, m.in. dla: służb mun-
durowych, instytucji samorządowych, służb sanitarnych. 
To rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ze wzglę-
dów sanitarno-epidemiologicznych pewne procesy wyma-
gają szybkiego i sprawnego odseparowania od budynków 
stałej infrastruktury. 
Namioty ekspresowe posłużą np. za:–zadaszenie punk-
tów kontrolnych, tymczasowe biura, punkty informacyjne, 
portiernie, namioty sanitarne, miejsca magazynowe, szta-
by kierownicze w terenie, namioty socjalne, jadalnie, prze-
bieralnie, itp. 
Konstrukcja: Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zinte-
growany ze stelażem dach umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym terenie. Modułowa 
konstrukcja oraz możliwość dowolnej konfiguracji ścian 
pozwalają na rozstawianie namiotów zarówno pojedyn-
czo, jak i w zespołach kilku połączonych ze sobą namio-
tów. Główne cechy: Wytrzymałe poszycie dzięki użyciu 
poliestrowej tkaniny wysokiej jakości, Wodoszczelność  
i odpornośćna szkodliwe działanie czynników atmosfe-
rycznych, Szybki czas rozkładania i składania dzięki za-
stosowaniu funkcjonalnych mechanizmów, Łatwa logisty-
ka - transport namiotu nawet w samochodzie osobowym, 
Konstrukcja modułowa - umożliwiająca łączenie namio-
tów w większe zespoły. 
Wymiary: Namioty dostępne są w kilku rozmiarach, do-
stosowanych do różnych potrzeb: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m,  
4x4 m
Dodatkowe akcesoria: Pokrowiec, Szpile mocujące, Pod-
stawy żeliwne, Torba na piasek, Promiennik 500W, Łącz-
nik stelaży, Lada aluminiowa, Rynna
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jak i w zespołach kilku połączonych 
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Namioty ekspresowe posłużą np. za:
– zadaszenie punktów kontrolnych,
– tymczasowe biura,
– punkty informacyjne,
– portiernie,
– namioty sanitarne,
– miejsca magazynowe,
– sztaby kierownicze w terenie,
– namioty socjalne,
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NAMIOTY EKSPRESOWE
Zastosowanie w ratownictwie medycznym, sytuacjach 
awaryjnych i zarządzaniu kryzysowym.

Charakterystyka: Mobilne namioty szybkorozkładalne 
znajdą zastosowanie przy szybkiej instalacji zadaszeń  
i wydzielaniu przestrzeni w terenie, m.in. dla: służb mun-
durowych, instytucji samorządowych, służb sanitarnych. 
To rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ze wzglę-
dów sanitarno-epidemiologicznych pewne procesy wyma-
gają szybkiego i sprawnego odseparowania od budynków 
stałej infrastruktury. 
Namioty ekspresowe posłużą np. za:–zadaszenie punk-
tów kontrolnych, tymczasowe biura, punkty informacyjne, 
portiernie, namioty sanitarne, miejsca magazynowe, szta-
by kierownicze w terenie, namioty socjalne, jadalnie, prze-
bieralnie, itp. 
Konstrukcja: Lekka konstrukcja aluminiowa oraz zinte-
growany ze stelażem dach umożliwiają szybkie i łatwe 
ustawienie praktycznie na każdym terenie. Modułowa 
konstrukcja oraz możliwość dowolnej konfiguracji ścian 
pozwalają na rozstawianie namiotów zarówno pojedyn-
czo, jak i w zespołach kilku połączonych ze sobą namio-
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rycznych, Szybki czas rozkładania i składania dzięki za-
stosowaniu funkcjonalnych mechanizmów, Łatwa logisty-
ka - transport namiotu nawet w samochodzie osobowym, 
Konstrukcja modułowa - umożliwiająca łączenie namio-
tów w większe zespoły. 
Wymiary: Namioty dostępne są w kilku rozmiarach, do-
stosowanych do różnych potrzeb: 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m,  
4x4 m
Dodatkowe akcesoria: Pokrowiec, Szpile mocujące, Pod-
stawy żeliwne, Torba na piasek, Promiennik 500W, Łącz-
nik stelaży, Lada aluminiowa, Rynna
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