KARTA DANYCH PRODUKTU

HAILO AS tandem 15/15 bialy
AntiBak
3666661

GTIN: 4007126302137

Antybakteryjny system do segregacji
odpadów, przeznaczony do zabudowy Do
szafek o szerokosci powyzej 300 mm z
drzwiami obrotowymi

30 L
2 WIADRO

SWING

ŁąCZNIE

Pasuje do szerokości szafek (cm)

30, 40, 45, 50, 60, 80, 90

99,9% mniej bakterii na elementach z tworzyw sztucznych dzieki
innowacyjnej strukturze powierzchni.
Specjalna struktura zastosowanych tworzyw sztucznych zapobiega
osadzaniu sie zarazków chorobotwórczych wszelkiego rodzaju.
Wszystkie powierzchnie z tworzywa sztucznego takie jak pokrywy
elementów systemowych, zaslepki uchwytów i wiadra wewnetrzne
dzieki dodaniu jonów srebra posiadaja wlasciwosci antybakteryjne i w
99,9% zapobiegaja namnazaniu sie bakterii.
Substancja antybakteryjna zawarta jest w przetworzonym tworzywie
sztucznym, utrzymuje sie w nim aktywnie przez wiele lat i oferuje trwala
ochrone antybakteryjna.
Trwala, permanentna ochrona antybakteryjna
Pelne dzialanie antybakteryjne nawet po 15 latach
Material przetestowano pod katem ponad 50 rodzajów bakterii
Sprawdzono w ponad 2 000 zastosowan
Dostepne sa certyfikaty kontrolne
Wyjatkowo wysoka predkosc dzialania
Dopuszczenie do stosowania z artykulami spozywczymi zgodnie z
FDA
Nie zawiera nano-srebra
Bezpieczne stosowanie - zarówno dla osoby przetwarzajacej jak
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KARTA DANYCH PRODUKTU

równiez dla uzytkownika koncowego
Skutecznosc przetestowana na podstawie ISO 22196

Linia AntiBak firmy HAILO jest przeznaczona nie tylko dla domu, lecz
takze dla jednostek medycznych (np. szpitale, praktyki lekarskie) oraz dla
przedszkoli, szkól, urzedów, instytucji publicznych, itp.

Dane techniczne
Wariant zabudowy Swing
Szerokosc szafki min. (cm)

30

Szerokosc szafki maks. (cm)

90

Pasuje do szerokości szafek (cm)

30, 40, 45, 50, 60, 80, 90

Glebokosc szafki min. (mm)

482

Rodzaj montazu dna
Szyny do wysuwania

Biegacz z pełnym
wysuwem

Wymiary produktu (szer.x gl. x
wys.) (mm)

251 x 482 x 400

Wymiary opakowania (szer. x gl. x
wys.) (mm)

260 x 504 x 420

Ilosc wiader wewnetrznych

2

Pojemność (l)

2 x 15

Pojemność całkowita (l)

30

Kolor czesci metalowych

Biały

Kolor czesci z tworzywa
sztucznego

biały, półprzezroczysty
niebieski
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