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Bezpieczeństwo 
i Informacja
Podczas pandemii zapewnienie bezpieczeństwa 

pracownikom i klientom jest ważnym celem stawianym 

sobie przez przedstawicieli handlu, przemysłu 

i administracji rządowej. Filarem skutecznej ochrony 

naszego zdrowa jest podjęcie odpowiednich działań. 

Obecna sytuacja nie tylko wymusiła na nas 

przystosowanie się do nowej rzeczywistości, ale również 

doprowadziło do zmiany dotychczasowych nawyków. 

Wprowadzenie odpowiednich procedur i środków 

ochronnych, takich jak dezynfekcja rąk, sprzętu, noszenie 

maseczek lub zachowanie odpowiedniej odległości 

między osobami mają przyczynić się do ograniczenia 

ryzyka kontaktu z potencjalnie chorą osobą. 

Aby kompleksowo zadbać o nasze bezpieczeństwo 

i komfort wprowadziliśmy do naszej oferty innowacyjne 

rozwiązanie – Filarek. Jego trzy główne elementy 

skutecznie zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się 

chorób wirusowych. Podstawą jest dezynfekcja rąk. To 

ona odpowiada za organiczenie ryzyka zakażenia. 

Kolejnym krokiem jest powstrzymanie chorej osoby  

przed wejściem do budynku. W takiej sytuacji potrzebna 

jest szybka, bezkontaktowa i bezpieczna metoda 

identyfikowania podwyższonej temperatury skóry. 

Ostatnim etapem jest możliwość komunikacji. 

Wykorzystując ekran nadawca może przekazać dowolne 

informacje odbiorcy. 

Sprawdź jaki masz wybór! 





Rozwiązanie to oferuje podstawową funckjnonalność, 
czyli pomiar temperatury dla pracowników i/lub gości. 
W szybki i łatwy sposób można zrealizować przesiewowy 
pomiar temperatury. 
Design stojaka może zostać dostosowany do 
indywidualnych wymagań klienta. Na stojaku może 
znajdować się logo, nazwa firmy oraz indywidualna 
kolorystyka.

bazowy pomiar temperatury

Zalety

• Dokładny, szybki oraz bezdotykowy pomiar   
 temperatury ludzkiego ciała
• Pomiar zgodny z rozporządzeniem RODO
• Możliwa integracja z systemem zarządzania   
 kontrolą dostępu
• Automatyczna odmowa wstępu osobom, u   
 których wykryto zbyt wysoką temperaturę
• Nie jest wymagany dodatkowy personel do   
 obsługi urządzenia
• Efektywne ograniczenie rozprzestrzeniania się   
 wielu chorób zakaźnych.
• Wizualna i akustyczna informacja o podwyższonej  
 temperaturze
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Rozwiązanie to oferuje funkcjonalnośc pomiaru 
temperatury i dezynfekcji dłoni w jednym miejscu. Osoba 
podchodząc do filrarka praktycznie od razu otrzymuje 
informację o rezultacie pomiaru. 

Urządzenie do dezynfekcji rąk posiada 5 litrowy 
zasobnik na płyn do dezynfekcji dłoni, dzięki czemu po 
jednym napełnieniu może pracować nieprzerwanie przez 
długi czas. Zainstalowana fotokomórka umożliwia 
aplikację płynu w sposób bezdotykowy. Każda osoba 
otrzymuje jego odpowiednią ilość. 

optymalnypomiar temperatury
i dezynfekcja

Zalety

• Bezdotykowa i automatyczna aplikacja płynu
• Wbudowany zbiornik 5 l i brak konieczności   
 ciągłego uzupełnienia
• Ociekacz zabezpieczający utrzymujący czystość  
 stojaka
• Dowolność ustawienia zestawu, brak wymogu   
 montażu do ściany.
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• Najskuteczniejsza droga dotarcia do klienta
• Stabilne rozwiązanie techniczne łączące w sobie  
 aspekty multimedialne, projekt graficzny 
 i działania marketingowe
• Narzędzie do wprowadzenia nowych produktów,  
 przekazywania aktualnych informacji 
 i przeprowadzania promocji
• Bezpośredni wpływ na decyzję o zakupie
• Możliwość szybkiej reakcji na aktualną sytuację
• Zdalne zarządzanie urządzeniem 

Zalety

komunikacjatotalny
Totalny to kompleksowe rozwiązanie, które potrafi 
adaptować się wraz ze zmieniającymi się warunkami. 
Oprócz podstawowych funkcji dezynfekcji i pomiaru 
temperatury, Filarek totalny został wzbogacony o ekran, 
który ułatwi komunikację z odbiorcą, ale również wpłynie 
na jego decyzje zakupowe. To idealne narzędzie do 
przekazywania aktualnych informacji.  
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Chcesz przyciągnąć uwagę klienta? Wprowadzasz nowy 

produkt do swojej oferty lub przeprowadzasz kampanię 

promocyjną? Powiedz o tym na ekranie! Wystarczy 

zainstalować na Filarku ekran, który pozwoli na 

bezproblemową komunikację. Reklama zlokalizowana na 

wysokości wzroku, zaraz przy wejściu ma realny wpływ 

na zainteresowanie klienta.  

Ekran może być dowolnie zaprogramowany zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami. Rozwiązanie łączy 

w sobie aspekty multimedialne, projekt graficzny 

i działania marketingowe. To także świetne miejsce, 

aby dać znać odwiedzającym osobom o panujących 

zasadach lub przypomnieć o nałożeniu maseczki.  

Stojak jest w pełni dostosowany do potrzeb miejsc 

o wzmożonym ruchu, np.: w przestrzeni handlowej. 

Integracja ekranu z czujnikiem termowizyjnym może 

służyć m.in. do wyświetlania rezultatów pomiaru 

temperatury.  



• Bezobsługowa recepcja zarządzająca przepływem  
 osób
• Lista osób przebywających na terenie budynku   
 tworzona w czasie rzeczywistym
• Aktualny harmonogram spotkań  
• Możliwość rezerwacji pomieszczeń i sal    
 konferencyjnych.

Zalety

komunikacja+fest
Duży ekran, mocny przekaz! W taki sposób jeszcze 
skuteczniej możesz komunikować się ze swoimi gośćmi 
i klientami.
To nie tylko powierzchnia, gdzie mogą być wyświetlane 
treści reklamowe i informacyjne.
Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu na ekranie 
dotykowym możesz prowadzić automatyczną rejestrację 
gości, albo informować np. o zajętości poszczególnych 
sal do spotkań.
Wszystko to w jednym miejscu razem z urządzeniem do 
dezynfekcji dłoni. Nowocześnie, skutecznie i bezpiecznie, 
czyli Filarek fest. 
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Przekształć suche dane w inteligentną i wszechstronną 

komunikację na ekranie. Rozwiązanie to pomaga 

organizacjom stworzyć środowisko odporne na 

COVID-19, w którym dystans społeczny, podstawowe 

zasady higieny oraz prawidłowe zarządzanie 

przepływem gości są obowiązkowe.

Dbaj w swoim miejscu pracy o bezpieczeństwo 

pracowników, gości i klientów. Pokaż, że w sposób 

odpowiedzalny i nowoczesny podchodzisz do nowych 

wyzwań. Chcąc jak najszybciej wrócić do biznesu, istotne 

jest stworzenie środowiska godnego zaufania. 

Oprogramowanie kontrolujące ekran pozwala na 

wyświetlanie treści z plików multimedialnych, danych na 

żywo, kanałów RSS, mediów społecznościowych i innych 

zdalnych źródeł danych. Dzięki temu wszystkie treści 

aktualizowane są w czasie rzeczywistym. 

Rozproszoną siecią ekranów można zarządzać zdalnie, 

dzięki platformie w chmurze. Przez to w szybki sposób 

można zmieniać wyświetlane treści. Praktycznie 

natychmiastowo można reagować np. na nowe 

zagrożenia lub pojawiające się zalecenia. 



• Wesoły i kolorowy design
• Stojak zaprasza dzieci do dezynfekcji dłoni
• Pozwala uczyć i wyrabiać pozytywne nawyki   
 dbania o higienę rąk
• Wysokość dostosowana do wzrostu dzieci
• Design może zostać dostosowany do     
 indywidualnych potrzeb
• Dzieci go kochają :) 

Zalety

dla dziecifiglarek
Nie zapomieliśmy także o najważniejszych osobach. 
Figlarek to model przygotowany właśnie z myślą 
o najmłodszych. Kolorowy wygląd ma zachęcać dzieci, 
aby do niego podejść i zdezynfekować swoje dłonie. 
W ten sposób uczymy dzieci podstawowych zasad 
higieny. 
Wysokość Figlarka jest dostosowana do wzrostu dzieci.

Urządzenie najczęściej stosowane jest w przedszkolach, 
szkołach, salach zabaw lub centrach handlowych. 
Jego wygląd potrafi ożywić każdą przestrzeń :)
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Skutki zakażenia koronawirusem, jak podają naukowcy, 

mogą być odczuwane latami. Nie zawsze udaje się 

uniknąć powikłań. Niestety konsekwencje takiej infekcji 

mogą dotyczyć także najmłodszych pacjentów. 

Zmęcznie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, stawów, 

obrzęki, oraz wysypka na ciele mogą utrzymwać się 

przez miesiące po zachorowaniu. Dlatego tak ważne 

jest, aby uchronić dzieci przed tymi przykrymi 

konsekwencjami. 

Choć większość dzieci przechodzi zakażenie w sposób 

bezobjawowy, to mogą zarażać kolejne osoby 

powodując całkowity wzrost liczby zakażonych. Dlatego 

tak ważne jest, aby w miejscach gdzie są największe 

skupiska dzieci szczególnie dbać o zasady higieny. 

Kolorowy Figlarek pozwala w wesoły sposób 

przypomnieć dzieciom o konieczności dezynfekcji dłoni. 
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