
ZAMKI DLA ZASTOSOWAŃ HIGIENICZNO-
SANITARNYCH:
SZEROKA GAMA SYSTEMÓW ZAMYKAJĄCYCH DLA 
URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Zapewniamy bezpieczeństwo w szerokim 
asortymencie od bezdotykowych zamków 
elektronicznych po zamki mechaniczne.

Euro-Locks ma bogatą, dobrze ugruntowaną 
szeroką gamę rozwiązań zamykających, które 
spełniają wszelkie wymagania higieniczno - 
sanitarne.

Nasze zamki są produkowane z myślą o trwałości i 
wytrzymałości w każdym środowisku, w tym w 
obszarach wilgotnych i narażonych na działanie 
ciężkich chemikaliów, takich jak środki czyszczące i 
dezynfekujące.

Dostarczamy szereg bezdotykowych rozwiązań 
zamykających, które pomagają uniknąć kontaktu z 
zanieczyszczonymi powierzchniami. Wykończenia 
antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe są 
dostępne na zamówienie.



• Strefy wejścia
- Zamki do ręcznych urządzeń dezynfekujących

• Zamki dla przedsiębiorstw i przemysłu

• Sanitarne zamki dla łazienek i akcesoriów 
łazienkowych
- Zamki do dozowników mydła
- Zamki do podajników na ręczniki
- Zamki do szafek łazienkowych 

• Stacja dozująca środek dezynfekujący do 
rąk
- Zamki do dozowników do dezynfekcji rąk
- Zamki do szafek

• Zamki do szafek ubraniowych

•  Zamki do schowków 

•  Zamki do obsługi nieruchomości
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Zalety
• Szeroka gama elektronicznych i mechanicznych 

systemów zamykających

• Dostarczamy produkty standardowe lub 
niestandardowe na zamówienie w dużych lub 
małych ilościach

• Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w 
celu opracowania indywidualnych rozwiązań 
zamykających dostosowanych do ich 
sprecyzowanych wymagań

• Rocznie produkujemy ponad 70 milionów systemów 
zamykających w naszych fabrykach w Wielkiej 
Brytanii i Europie

• Produkujemy zamki od 1889 roku i jesteśmy 
firmą rodzinną prowadzoną przez piąte 
pokolenie właścicieli 

Euro-Locks, jako wyspecjalizowany producent systemów zamykających dostarcza 
szeroką gamę zamków i rozwiązań zamykających do zastosowań higieniczno - 
sanitarnych. Nasze zamki można znaleźć w różnych urządzeniach w centrach zdrowia i 
szpitalach, szkołach, uniwersytetach, restauracjach i hotelach, centrach handlowych i 
biurowcach.

Oferujemy rozwiązania dostosowane do wszelkich 
potrzeb - od najprostszego zamka mechanicznego 
po systemy sterowane elektronicznie. Jeśli 
potrzebujesz porady lub niestandardowego 
rozwiązania na zamówienie, skontaktuj się z 
naszym zespołem, który chętnie Ci pomoże.




