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VESTAVĚNÉ DÁVKOVAČE
built-in dispensers
Umyvadla v koupelnách a dřezy v kuchyních 
jsou jednoznačně nejpoužívanějšími zařízeními 
vašeho obydlí. Čas i práci Vám ušetří vestavěný 
dávkovač na tekuté mýdlo nebo prostředku na 
mytí nádobí.

Bathroom basins and kitchen sinks, these are 
undoubtedly the most often used fittings of 
your house. Your time and work will be saved 
by using built-in soap dispenser or washing-up 
liquid dispenser.

UN 2031V-26

Dávkovač tekutého mýdla Ø pumpy 25mm
Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostřed-
ku na mytí nádobí. Materiál mosaz, závit plast (POM). 
Hlava  Ø 25mm. Výška desky pro vyvrtání otvoru max 
52mm. Délka závitu 67mm. Průměr závitu 22mm. 
Max. otvor pro vyvrtání 35mm.
Soap dispenser Ø head 25mm
Built-in dispenser for soap or washing-up liquid. 
Made of brass, plastic thread (POM). Head Ø 25 mm. 
Optimal height of desk for thrilling a hole max. 52 
mm. Length of the thread 67 mm. Diameter of thre-
ad 22 mm. Max. diameter of the thrilled hole 35 mm.

UN 7031V-26

Dávkovač tekutého mýdla Ø pumpy 37mm
Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostřed-
ku na mytí nádobí s masivní mosaznou pumpou. 
Materiál mosaz, závit mosaz. Hlava  ? 37mm. Výška 
desky pro vyvrtání otvoru max 35mm. Délka závitu 
50mm. Průměr závitu 22mm. Max. otvor pro vyvrtání 
35mm.
Soap dispenser Ø head 37mm
Built-in dispenser for soap or washing-up liquid. 
Made of brass, brass thread. MASSIVE PUMP.Head 
? 37 mm. Optimal height of desk for thrilling a hole 
max. 35 mm. Length of the thread 50 mm. Diameter 
of thread 22 mm. Max. diameter of the thrilled hole 
35 mm.

Náhradní díly / Spare parts:

1029VA

Náhradní 350ml nádobka 
k UN 2031V, UN 7031V
Spare 350 ml container 
for UN 2031V, UN 7031V 

UN 4031V-26

Dávkovač tekutého mýdla Ø pumpy 35mm
Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostřed-
ku na mytí nádobí. Materiál mosaz, závit plast (POM). 
Hlava ?35mm. Optimální výška desky 40-50mm. 
Výška závitu 60mm. Průměr závitu 28mm. Průměr 
otvoru pro vyvrtání pro vestavěný dávkovač je 29-
38mm.
Soap dispenser Ø head 35mm
Built-in liquid soap or washing-up liquid dispen-
ser. The optimal height of board is 40-50 mm. The 
height of the thread is 60 mm. Thread diameter is 28 
mm. The maximal diameter of the hole for built-in 
dispenser is 38 mm.

UN 3031V-26

Dávkovač tekutého mýdla Ø pumpy 30mm
Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostřed-
ku na mytí nádobí. Materiál mosaz, závit plast (POM). 
Hlava ?30mm. Optimální výška desky 40-50mm. 
Výška závitu 60mm. Průměr závitu 28mm. Průměr 
otvoru pro vyvrtání pro vestavěný dávkovač je 29-
38mm.
Soap dispenser Ø head 30mm
Built-in liquid soap or washing-up liquid dispen-
ser. The optimal height of board is 40-50 mm. The 
height of the thread is 60 mm. Thread diameter is 28 
mm. The maximal diameter of the hole for built-in 
dispenser is 29-38 mm.

1029VN

Náhradní 350ml nádobka 
k UN 3031V, UN 4031V, 
UN 6031V-26
Spare 350 ml container 
for  UN 3031V, UN 4031V, 
UN 6031V-26

1029VA-XL

Náhradní 1l nádobka k 
UN 2031V, UN 7031V
Spare 1 l container for 
UN 2031V, UN 7031V, 

1029VN-XL

Náhradní 1l nádobka 
UN 3031V, UN 4031V, 
UN 6031V-26
Spare 1l container 
UN 3031V, UN 4031V, 
UN 6031V-26
 

UN 6031V-26

Dávkovač tekutého mýdla Ø pumpy 
35mm
Vestavěný dávkovač tekutého mýdla 
nebo prostředku na mytí nádobí. Mate-
riál mosaz, závit mosaz. Optimální výška 
desky max 40mm. Výška závitu 50mm. 
Průměr závitu 25mm. Max. průměr otvo-
ru pro vestavěný dávkovač 42mm.
Soap dispenser Ø head 35mm
Built-in liquid soap or washing-up liquid 
dispenser. The optimal height of board 
is max 40 mm. The height of the thread 
is 50 mm. Thread diameter is 25 mm. 
The maximal diameter of the hole for 
built-in dispenser is 42 mm.



HYGIENICKÝ PROGRAM
sanitary program

For using the toilets in public places, 
it is necessary to use high-quality 
hygienic toilet paper packed in large  
rolls which are used to maintain 
standard hygienic conditions even in 
very frequented places.

Pro použití ve veřejných toaletách 
jsou vhodné vysoce   hygienické toa-
letní papíry ve velkých rolích, pomocí 
kterých lze zachovat standardní hygi-
enické podmínky i na velmi frekven-
tovaných místech.

Náhradní díly / Spare parts: Náhradní díly / Spare parts: Náhradní díly / Spare parts:

Náhradní díly / Spare parts:

HP 9531-M-04

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo. Objem ná-
dobky 1000ml.
Soap dispenser
Liquid soap dispenser, container volume 
1000 ml.

1028HP-M

Náhradní pumpička 
mýdla.
Spare pump for soap.

Náhradní díly / Spare parts:

HP 9531-P-04

Zásobník na pěnové mýdlo
Zásobník na pěnové mýdlo. Objem 
nádobky 1000ml.
Soap foam dispenser
Soap foam dispenser, container volume 
1000 ml.

1028HP-P

Náhradní pumpička 
zpěňovacího mýdla.
Spare pump for soap 
foam.

Náhradní díly / Spare parts:

HP 9531-DR-04

Zásobník dezinfekčního roztoku
Zásobník dezinfekčního roztoku s obje-
mem nádobky 1000ml.
Hand sanitizer dispenser
Hand sanitizer dispenser, container 
volume 1000 ml.

1028HP-DR

Náhradní pumpič-
ka dezinfekčního 
roztoku.
Spare pump for hand 
sanitizer.

1028HP-M

Náhradní pumpička 
mýdla.
Spare pump for soap.

1028HP-P

Náhradní pumpička 
zpěňovacího mýdla.
Spare pump for soap 
foam.

1028HP-DR

Náhradní pumpič-
ka dezinfekčního 
roztoku.
Spare pump for hand 
sanitizer.

HP 9531S-M-04

Bezdotykový zásobník na tekuté 
mýdlo
Bezdotykový zásobník na tekuté mýdlo. 
Objem nádobky 1000ml.
Automatic touchless soap dispenser
Liquid soap dispenser, container volume 
1000 ml.

HP 9531S-P-04

Bezdotykový zásobník na pěnové 
mýdlo
Bezdotykový zásobník na pěnové mýdlo. 
Objem nádobky 1000ml.
Automatic touchless soap foam 
dispenser
Soap foam dispenser, container volume 
1000 ml.

HP 9531S-DR-04

Bezdotykový zásobník dezinfekčního 
roztoku
Bezdotykový zásobník dezinfekčního 
roztoku. Objem nádobky 1000ml.
Automatic touchless hand sanitizer 
dispenser
Hand sanitizer dispenser, container 
volume 1000 ml.



HP 9510-04

Zásobník na papírové kapesníčky
Zásobník na papírové kapesníčky. Volně 
stojící / montáž na zeď. Plast - mat-
Tissue box holder
Tissue box holder. Plastic - matt

HP 9510-26

Zásobník na papírové kapesníčky
Zásobník na papírové kapesníčky. Volně 
stojící / montáž na zeď. Plast - lesk
Tissue box holder
Tissue box holder. Plastic - gloss

HP 9555J-04

Zásobník na toaletní papír
Zásobník na toaletní papír.
Toilet paper dispenser
Toilet paper dispenser.

HP 9555M-04

Zásobník na toaletní papír
Zásobník na toaletní papír.
Toilet paper dispenser
Toilet paper dispenser.

HP 9580-04

Zásobník na papírové ručníky sklá-
dané
Zásobník na papírové ručníky skládané.
V-fold paper towel dispenser
V-fold paper towel dispenser.

HP 9570-04

Zásobník pap. ručníků v roli se střed. 
odvíjením
Zásobník papírových ručníků v roli se 
středovým odvíjením.
Paper towel roll dispenser, center pull
Paper towel roll dispenser with center 
pull.

HP 9571-04

Zásobník pap. ručníků v roli se střed. 
odvíjením
Zásobník papírových ručníků v roli se 
středovým odvíjením.
Paper towel roll dispenser, center pull
Paper towel roll dispenser with center 
pull.

UN 9010N-18

Zásobník papírových utěrek
Zásobník na vytahovací papírové 
ubrousky pro balení 100 ks. Umístění na 
zeď nebo na postavení. Materiál nerez 
- lesk.
Paper towel dispenser
Paper towel dispenser for a package of 
100 pcs. It can be placed on wall or stand 
free. Stainless steel - shine.

UN 9005P-26

Zásobník hygienických sáčků
Zásobník hygienických sáčků plastový. 
Povrchová úprava chrom. Plast - lesk
Hygiene bag holder
Plastic hygiene bag holder. Chrome 
surface finish. Plastic - gloss

UN 9010N-10

Zásobník papírových utěrek
Zásobník na vytahovací papírové 
ubrousky ( pro bal 100ks). Montáž na zeď 
nebo na postavení. Materiál kartáčovaná 
nerez.
Paper towel dispenser
Paper towel dispenser for a package of 
100 pcs. It can be placed on wall or stand 
free. Stainless steel - shine.



Náhradní díly / Spare parts:

HPM 27031-PS-10

Zásobník na pěnové mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 800ml.
Soap foam dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 800 ml.

Náhradní díly / Spare parts:

HPM 27031-P-10

Zásobník na pěnové mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 1250ml. 
Soap foam dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 1250 ml.

Náhradní díly / Spare parts:

HPM 27031-MS-10

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 800ml.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 800 ml.

1028HPM-27-M

Náhradní pumpička mýdla k 
řadě HPM-27. 
Materiál plast.
Spare pump for soap HPM-27 
series. 
Made of plastic.

Náhradní díly / Spare parts:

HPM 27031-M-10

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 1250ml. 
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 1250 ml.

1028HPM-27-M

Náhradní pumpička mýdla k 
řadě HPM-27. 
Materiál plast.
Spare pump for soap HPM-27 
series. 
Made of plastic.

1028HPM-27-P

Náhradní pumpička pěny k 
řadě HPM-27. 
Materiál plast.
Spare pump for soap foam 
HPM-27 series. 
Made of plastic.

1028HPM-27-P

Náhradní pumpička pěny k 
řadě HPM-27. 
Materiál plast.
Spare pump for soap foam 
HPM-27 series. 
Made of plastic.



Náhradní díly / Spare parts:

HPM 8131-10

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 1100ml. 
Pumpička plastová černá.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 1100 ml. Plastic 
pump - black.

1028HP-81-90

Náhradní pumpička mýdla k 
HP 81 .
Černý plast.
Spare pump for HP 81. 
Black plastic.

Náhradní díly / Spare parts:

HPM 8131-H-10

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo horizontální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 1100ml. 
Pumpička plastová černá.
Soap dispenser
Soap dispenser - horizontal. Brushed 
stainless steel 1.4301. Volume 1100 ml. 
Plastic pump - black.

1028HP-81-90

Náhradní pumpička mýdla k 
HP 81 .
Černý plast.
Spare pump for HP 81. 
Black plastic.

Náhradní díly / Spare parts:

HP 9231-SL-18

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Leštěná nerez 1.4301. Obsah 500ml. 
Pumpička mosaz.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. polished 
stainless steel 1.4301. Volume 500 ml. 
Brass pump.

Náhradní díly / Spare parts:

HP 9231-L-18

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Leštěná nerez 1.4301. Obsah 1500ml. 
Pumpička mosaz.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. polished 
stainless steel 1.4301. Volume 1500 ml. 
Brass pump.

1028HP-92-26

Náhradní pumpička mýdla k 
řadě HP 92. 
Chrom.
Spare pump for HP 92.
Chrome.

1028HP-92-26

Náhradní pumpička mýdla k 
řadě HP 92. 
Chrom.
Spare pump for HP 92.
Chrome.

Náhradní díly / Spare parts:

HPM 9231-S-10

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 500ml. 
Pumpička plastová černá.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 500 ml. Plastic 
pump - black.

Náhradní díly / Spare parts:

HPM 9231-10

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Broušená nerez 1.4301. Obsah 1500ml. 
Pumpička plastová černá.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. Brushed stain-
less steel 1.4301. Volume 1500 ml. Plastic 
pump - black.

1028HP-92-90

Náhradní pumpička mýdla 
HP 92. 
Černý plast.
Spare pump for HP 92. 
Black plastic.

1028HP-92-90

Náhradní pumpička mýdla HP 
92. 
Černý plast.
Spare pump for HP 92. 
Black plastic.

Náhradní díly / Spare parts:

HP 8131-18

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo vertikální. 
Leštěná nerez 1.4301. Obsah 1100ml. 
Pumpička plastová černá.
Soap dispenser
Soap dispenser - vertical. polished stain-
less steel 1.4301. Volume 1100 ml. Plastic 
pump - black.

1028HP-81-90

Náhradní pumpička mýdla k 
HP 81 .
Černý plast.
Spare pump for HP 81. 
Black plastic.

Náhradní díly / Spare parts:

HP 8131-H-18

Zásobník na tekuté mýdlo
Zásobník na tekuté mýdlo horizontální. 
Leštěná nerez 1.4301. Obsah 1100ml. 
Pumpička plastová černá.
Soap dispenser
Soap dispenser - horizontal. polished 
stainless steel 1.4301. Volume 1100 ml. 
Plastic pump - black.

1028HP-81-90

Náhradní pumpička mýdla k 
HP 81 .
Černý plast.
Spare pump for HP 81. 
Black plastic.
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T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674
E: nimco@nimco.cz

www.nimco.cz

objednávky / orders 
E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: 485 105 674
TEL: 485 107 441
M: 773 669 955

Reklamaci dodávky zboží je nutné podat do 
24 hod. po doručení zásilky!

The goods must be submitted within 
24 hours after the delivery of the shipment!

údržba / maintenance 

Česká republika / Czech Republic
Liberec 7, 460 07
Dr. Milady Horákové 561/86a
ROMVEL spol. s r. o.


