
POINT OF CARE

SKUTECZNE WSPARCIE OCHRONY ZDROWIA
W MIEJSCACH PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH



RETAIL 2.0

„Biznes musi nieustannie ewoluować.
Zamiast padać ofiarą nieprzewidywalnych wstrząsów, 
musi je wykorzystywać do wzmacniania własnej
odporności na przyszłość”.

Nassim Nicholas Taleb
Autor książek „Czarny Łabędź” i „Antykruchość”



RETAIL 2.0

Linia innowacyjnych urządzeń, które skutecznie

wspierają ochronę zdrowia w miejscach publicznych 

poprzez bezdotykową dezynfekcję rąk i zdalny pomiar 

temperatury ciała.

Point Of Care (POC)



DLACZEGO?

Bezpieczeństwo
wspiera ochronę zdrowia publicznego                       
w miejscach o dużym przepływie osób

Diagnostyka
diagnozuje i ogranicza potencjalne źródła
zagrożenia dla zdrowia publicznego

Profilaktyka
zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się            
wirusów i bakterii w miejscach publicznych

Odpowiedzialność
wzmacnia powszechne poczucie
odpowiedzialności społecznej

Kultura
kształtuje nowe nawyki w zakresie dbałości                     
o wspólną ochronę zdrowia publicznego
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DLA KOGO?

Praktyczne rozwiązanie dla przestrzeni ogólnie 
dostępnych o dużym natężeniu ruchu osobowego

sklepy
galerie handlowe
salony sprzedaży

hotele
restauracje
kawiarnie

lotniska
dworce kolejowe
stacje paliw

banki
urzędy
biurowce

instytucje publiczne
centra kongresowe
punkty usługowe



SPECYFIKACJA

Czujnik pomiaru temperatury ciała
działający zdalnie i aktywowany automatycznie  

Monitor informacyjny LCD 27’’
z funkcją emitowania treści reklamowych  

Atomizer rozpylający płyn do dezynfekcji
z automatyczną aktywacją uwalniania dawki aerozolu  

Czujnik aktywujący atomizer
poprzez zbliżenie wewnętrznej strony dłoni  Otwór rewizyjny

z elektroniką i zapasem płynu dezynfekcyjnego 

Obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej i/lub malowanej proszkowo  

Wymiary:
240 x 230 x 1800 mm

Kotwy mocujące
stabilne przytwierdzenie do podłoża

Funkcje

Materiały



ZALETY

   Dysza z aerozolem
Wbudowana pompka dawkuje płyn pod ciśnieniem,
dzięki czemu z dozownika nie kapie płyn, a podłoga wokół stacji jest czysta

   Powiadomienia SMS/MAIL
Wbudowany sterownik APL150 rejestruje poziom zużycia płynu,
a taże wysyła powiadomienia, gdy pojemnik wymaga uzupełnienia

   Duży zbiornik z płynem
Duży zbiornik z płynem, nawet do 10 litrów, wystarcza na ok. 15 000 dawek
aerozolu, a także nie wymaga częstego uzupełniania

   Wzornictwo i konfiguracja
Nowoczesna bryła produktu, możliwość konfiguracji funkcji wedle potrzeb klienta
oraz wykonania produktu w dowolnym kolorze z palety RAL

   Instalacja i zasilanie
Możliwość trwałej lub mobilnej instalacji do podłoża. Możliwość zasilania
urządzenia z sieci 220V lub za pomocą wbudowanego akumulatora



kompaktowy wariant wolnostojący z funkcją dezynfekcji rąk 
za pomocą automatycznie aktywowanego atomizera

Point Of Care #1A

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna

WYMIARY 150 x 1300 mm



wariant wolnostojący z funkcją dezynfekcji rąk 
za pomocą automatycznie aktywowanego atomizera

Point Of Care #1B

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm



wariant wolnostojący z funkcją dezynfekcji rąk 
i zdalnego pomiaru temperatury ciała

Point Of Care #2

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

DIAGNOSTYKA zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMACJA wyświetlacz cyfrowy LCD

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm



wariant wolnostojący z ekranem LCD 27’’ 
i możliwością bezdotykowej dezynfekcji rąk

Point Of Care #3A

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

DIAGNOSTYKA zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMACJA ekran LCD 27’’

REKLAMA możliwość emitowania treści reklamowych

NAWIGACJA możliwość włączenia aplikacji nawigacyjnej

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm



wariant wolnostojący z ekranem LCD 27’’ 
dezynfekcją rąk i  pomiarem temperatury ciała

Point Of Care #3B

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

DIAGNOSTYKA zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMACJA ekran LCD 27’’

REKLAMA możliwość emitowania treści reklamowych

NAWIGACJA możliwość włączenia aplikacji nawigacyjnej

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna

WYMIARY 240 x 230 x 1800 mm



wariant bramek ograniczających wstęp 
z funkcją dezynfekcji rąk aerozolem

Point Of Care #4

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

PREWENCJA
bramki uchylane automatycznie wyłącznie
po dezynfekcji rąk  

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna i szkło



wariant bramek ograniczających wstęp z funkcją
zdalnego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk aerozolem

Point Of Care #5

WARIANTY

SPECYFIKACJA

DEZYNFEKCJA atomizer automatycznie dozujący aerozol na dłonie

DIAGNOSTYKA zdalny pomiar temperatury ciała

INFORMACJA wyświetlacz cyfrowy LCD

PREWENCJA
bramki uchylane automatycznie po pomiarze
temperatury ciała i dezynfekcji rąk  

WYKOŃCZENIE stal nierdzewna i szkło



BRANDING



CENNIK

WARIANT POC
FUNKCJE CENA ZA SZTUKĘ

(NETTO)
1 2 3 4 5

#1A • 2 500,00 PLN

#1B • 3 180,00 PLN

#2 • • • 8 990,00 PLN

#3A • • 5 470,00 PLN

#3B • • • 10 900,00 PLN

#4 • • 24 900,00 PLN

#5 • • • • 29 840,00 PLN

FUNKCJE:

1. DEZYNFEKCJA rąk z atomizera

2. TEMPERATURA pomiar na odległość 

3. LCD mały wyświetlacz

4. LCD ekran 27’’ (reklama i nawigacja)

5. BRAMKI limitujące dostęp

OFERTA:

TRANSPORT
Powyższe ceny nie zawierają kosztów dostawy

INSTALACJA
Powyższe ceny nie zawierają kosztów instalacji,
które zależą od ilości zamówionych urządzeń

LEASING
Oferujemy możliwość rozliczenia kosztów zakupu
w preferencyjnej formie leasingu

PŁYN
Płyn do dezynfekcji jest uzupełniany we własnym zakresie
przez klienta przez otwór rewizyjny

GWARANCJA
Zapewniamy 24 miesiące gwarancji na wszystkie elementy elektroniczne 



Applink Sp. z o.o. to lider instalacji Digital Signage w Polsce. Firma oferuje rozwiązania digitalowe budowane w oparciu o autor-

skie produkty hardware i software. W portfolio firmy znajduje się kilkaset różnych realizacji – od wielkoformatowych ekranów 

LED, poprzez ściany LCD, aż po multimedialne kioski reklamowe i nawigacyjne. Applink dostarcza również innowacyjne ro-

związania typu Dynamic Backlight i Dynamic Scroll dla firm z branży reklamy zewnętrznej. Klientami firmy są m.in. AMS, Clear 

Channel, Ströer, Synergic, Unibail-Rodamco-Westfield, ECE Projektmanagement Polska. Applink oferuje ponadto innowa-

cyjne strefy zabaw dla dzieci o nazwie ZooZone.

Dowiedz się więcej na applink.pl



Centrala:

APPLINK 

Trakt Lubelski 137 
04–790 Warszawa 

Oddział:

APPLINK 

Opatkowicka 10 
30–499 Kraków 

Dominik Rogóż
Dyrektor Marketingu

d.rogoz@applink.pl
+48 698 060 808

https://issuu.com/applink_pl
https://goo.gl/maps/N48ZxqpAKc7tvsAs9
https://www.linkedin.com/company/applink
https://www.youtube.com/channel/UCUu8jJNLN-j7_K9-WkZqqrg
http://applink.pl/#
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