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Geneza projektu
Na rynku nie ma obecnie dozowników

dedykowanych do przestrzeni publicznej, na

zewnątrz. Wszystkie dostępne rozwiązania to

dyspensery wewnętrzne zasilane bateriami lub z

gniazdka.

 
Z powodu panującej pandemii ceny tego typu

urządzeń zaczęły bardzo szybko rosnąć a

dostępność gwałtownie spadać. 

 
Brakuje rozwiązań pozwalających na zadbanie o

higienę w przestrzeni publicznej. 

 
Obecna sytuacja zmieni świadomość

społeczeństwa na długo, dzięki czemu tego typu

rozwiązania będą chętnie stosowane. 

 



 

Dworce autobusowe,

kolejowe, metro

szpitale, stadiony,

stacje benzynowe,

parki, szkoły, urzędy,

parkingi, place zabaw,

muzea, kina, teatry. 

 

Zastosowanie
Dzięki modułowej budowie proponowany

produkt może być stosowany zarówno

wewnątrz (zasilanie akumulatorowe lub

z sieci) oraz na zewnątrz (panel PV) gdzie

dyspenser będzie w pełni autonomiczny.

Takie rozwiązanie daje praktycznie

nieograniczone możliwości stosowania,

produkt nadaje się tam gdzie gromadzą

się ludzie. 

 



Autonomiczne zasilanie, kosz, dozownik,

podświetlenie, czujnik wypełnienia. 

Połączenie funkcji

Zoptymalizowane części pozwalające 

na różne konfiguracje. 

Modułowa budowa

Nie wymagający montażu, gotowy do

postawienia.

 

Dedykowany na zewnątrz/wewnątrz

Jeden produkt występujący w różnych

konfiguracjach zwiększy skalę sprzedaży. 

 
 

Wolnostojący  

Założenia 
projektu
Nawiązując do jednej z głównych idei

produktów Enovio - jeden produkt, wiele

możliwości, dyspenser łączy ze sobą

funkcje kosza, dozownika czy nawet

sensora obecności. 

 



 

Panel PV od 12-16 ogniw

Obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 lub 2mm

Pojemnik na płyn 10-15 litrów

 

 

 

Założenia 
projektu



Rozwiązanie
 
Kosz i dyspenser zostały rozdzielone na dwie

różne strony, aby nie mieszać ze sobą funkcji w

niekorzystny sposób czyli strony "brudnej" i

"czystej" bezpośrednio pod sobą. Obydwie

funkcje powinny mieć osobne drzwi i dostęp od

dwóch stron. 

 
Ponadto kosz i dyspenser mogą występować w

różnych konfiguracjach bez ingerowania w

projekt. Kosz+kosz, dyspenser+kosz,

dyspenser+dyspenser

 



 

 



Rozwiązanie
 

 

Ten sam produkt może być stosowany wewnątrz.

Prosta budowa ze stali nierdzewnej zapewni

bezpieczpieczeństwo i higięnę stosowania.

 



Panel zbudowany jest z 16 ogniw 78x78mm.

Całkowita wielkość panelu do 350x350mm przy

zachowaniu odpowiednich odstępów. Produkt

zbudowany jest na planie kwadratu co pozwala

łatwo go dopasować do niemal każdej

przestrzeni. 

 

Panel PV
 



Z uwagi na potencjalną popularność produktu,

niezwykle ważne jest jego dostosowanie do jak

największej grupy odbiorców. Panel fotowoltaiczny

umiesczony na płasko pozwala na jednakowe uzyski

niezależnie od sposobu ustawienia i lokalizacji

produktu. Takie rozwiązanie nie wymaga

dodatkowych audytów lokalizacji, produkt w każdym

miejscu jest tak samo efektywny.
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Modułowa budowa
Modułowy system pozwala na dostosowanie

dyspensera do montażu na ścianie lub

bezpośrednio przy niej. 

W takim przypadku wybierana jest jedna z

funkcji, mogą być instalowane obok siebie.







Dozownik +
Kosz
 



Kosz +
Kosz
 



Dozownik +
Dozownik
 



Konstrukcja oparta jest na

stelażu, który w każdym

wariancie będzie taki sam. Do

tego mocowane są blachy

maskujące drzwi oraz półki. 

 

Spawanie ograniczone do

minimum, tylko w miejscach

łączenia blach w celu

usztywnienia

 Dolna część konstrukcji może

zostać przeznaczona na

dociążenie np. płytą chodnikową

35x35cm, 13 kg

 

Szytwność konstrukcji powinna

zostać uzyskana dzięki gięciom

blachy. Ograniczamy dzięki temu

grubośc blachy - ilość materiału.

 

Konstrukcja
 



Obudowa posiada dwie pary

drzwi, zamykane prostymi

zamkami do szafek metalowych. 

 Obudowa może pomieścić nawet

kilkadziesiąt litrów płynu. 

 

Konstrukcja
 




