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Απολυμαντικά ταπέτα
υψηλών απαιτήσεων
και προδιαγραφών
Ειδική σειρά από επαγγελματικά ταπέτα, σχεδιασμένη με γνώμονα
τον πλέον ιδανικό καθαρισμό και ταυτόχρονα την απολύμανση
των υποδημάτων όλων των επισκεπτών, κατά την πρόσβαση τους
σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους.
> Ζώνη απολύμανσης δύο σταδίων.
> Κατάλληλα για όλους τους επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.
> Το ταπέτο εμποτίζεται με ειδικό απολυμαντικό υγρό για απολύμανση
των υποδημάτων κατά την είσοδο σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας
ή σε κάθε χώρο όπου η αντιβακτηριακή προστασία είναι απαραίτητη
(χώροι ιατρείων, φαρμακεία, οδοντιατρεία, ακτινολογικά κέντρα κ.ά.)
> Το ταπέτο περιλαμβάνει ειδική βάση εύκαμπτου φύλλου βαρέως τύπου,
με προφίλ PVC.

Οδηγίες χρήσης

> Τοποθετούμε τα ταπέτα στις δύο ειδικές εσοχές.
> Αδειάζουμε, αργά, 700ml διάλυμα απολυμαντικoύ υγρού στο πρώτο
ειδικό ταπέτο μέχρι να απορροφηθεί ομοιόμορφα (σε αραίωση 1/10
με το απολυμαντικό υγρό AntiBakt).
> Για να απολυμανθούν οι σόλες των παπουτσιών πρέπει να περάσουν
από το πρώτο ταπέτο και στη συνέχεια να στεγνώσουν στο δεύτερο
ταπέτο.
> Στο τέλος της ημέρας βγάζουμε τα ταπέτα από τις εσοχές
και τα ξεπλένουμε με νερό και απορρυπαντικό.
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Προτεινόμενοι χώροι τοποθέτησης:
> Ιατρεία

> Χώροι γραφείων

> Οδοντιατρεία

> Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

> Ακτινολογικά κέντρα

> Βιομηχανίες τροφίμων

> Φαρμακεία

> Εμπορικά καταστήματα

WWW.APOSTOLIDES.GR

> Νοσοκομεία

	Σημείωση: Το ταπέτο καθεαυτό, δεν έχει απολυμαντική
δράση αλλά μόνο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με ένα απολυμαντικό υγρό! Προτείνουμε το απολυμαντικό υγρό
AntiBakt, σε αραίωση 1 προς 10.
	Προσοχή: Συνιστάται απολυμαντικό που να μην περιέχει
υποχλωριώδες νάτριο.

Κωδικός 80041
Πλήρες σύστημα με δύο ταπέτα (απολυμαντικό και για στέγνωμα)
Διαστάσεις: 90×120 εκατοστά

Τιμή: € 140
Κωδικός 80047
Ταπέτο απολύμανσης
Διαστάσεις: 90×60 εκατοστά

Τιμή: € 77
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%)

Τα ταπέτα είναι διαθέσιμα
σε δύο χρώματα:

Γκρι

Καφέ

αθ η ν α

θ ε σ σ α λο ν ί κ η

Φειδιππίδου 23
TK 115 27
T: 210 6984 882

Νεστ. Τέλλογλου 11
TK 546 36
T: 2310 201 301
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E: info@apostolides.gr

