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Συσκευές 
απολύμανσης UVC 
για το σπίτι και 
την οικογένεια.

Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζετε άφοβα!

Συσκευές απολύμανσης UVC ακτινοβολίας για προσωπικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης.



Πιστοποιημένη 
εξουδετέρωση 99,9% 

των μικροβίων και 
των βακτηρίων.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

Η εφαρμογή της υπεριώδους ακτινοβολίας (ultraviolet) με 
πιστοποιημένη μικροβιοκτόνο δράση (Germicidal UVC Light),  
έως πρόσφατα χρησιμοποιούνταν κυρίως   σε Nοσοκομεία 
προκειμένου να απολυμαίνουν τα χειρουργεία και δωμάτια 
νοσηλείας.

Η μικροβιοκτόνος αποτελεσματικότητα των UVC, φτάνει στο 
99,99% εξουδετέρωσης των μικροβίων των ιών και των βακτη-
ρίων του αέρα και των επιφανειών.

Πρόσφατα  με την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19, 
οι συσκευές απολύμανσης με τεχνολογία UVC διατίθενται 
στην αγορά για εμπορική χρήση από το ευρύ κοινό.

Είναι πλέον σε προσιτές τιμές, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν 
την ανάγκη μας για αποτελεσματική και νοσοκομειακού επιπέ-
δου απολύμανση σε επιχειρήσεις και οικίες.

Οι συσκευές απολύμανσης  που κάνουν χρήση ακτινο-
βολίας UVC, την εκπέμπουν είτε με λάμπες είτε με LED 
και είναι πιστοποιημένες και διαμορφωμένες κατάλλη-
λα ώστε να είναι ασφαλής η λειτουργία τους κατά την 
χρήση τους.

Είναι απολύτως ασφαλής και ενδείκνυται να χρησιμοποιού-
νται για την προστασία των ιδιωτών στους χώρους εργασίας 
και διαμονής τους, διατηρώντας έτσι το Χώρο τους Ασφαλή 
από μικρόβια, ιούς και βακτήρια.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  UVC,  
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 99,9% 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ.

Επειδή η ράβδος UVC - 20 LED  μεταφέρεται οπουδήποτε και 
είναι σε μέγεθος ταξιδιού μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε 
ώστε να ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας για τα αντικείμενα 
που θα χρησιμοποιήσουμε.

  Στο σπίτι, στη δουλειά, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στην 
παραλία, στο αυτοκίνητο.

  Απολυμαίνουμε αποτελεσματικά: τις πετσέτες, τα μαξιλάρια 
για τα τραπέζια, τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες.

  Κατάλληλη για το πληκτρολόγιο, το τηλέφωνο, τα κλειδιά, 
μάσκα, χρήματα, συσκευασίες supermarket, δέματα, έπιπλα 
όπως καναπές, πολυθρόνα, εσωτερικά καθίσματα αυτοκινήτου 
καθώς  τιμόνι, θέσεις κτλ.

Χρησιμοποιήστε τη ράβδο για μικροβιοκτόνο δράση μέσα  σε 
ένα μόλις  λεπτό (1’) στο  εστιατόριο για τα τραπεζομάντηλα, 
για τα μαχαιροπίρουνα - τα πιάτα - τα ποτήρια που βρίσκονται 
στο τραπέζι  καθώς και τα καθίσματα. 



ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΣΑΝΤΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UVC LED

Η αξιόπιστη λύση απολύμανσης για χρήση από μητέρες  ώστε 
να απολυμαίνουν μπιμπερό, πιπίλες κτλ.Είναι ιδανική για 
όλες τις ώρες, στην εκδρομή, στη βόλτα κτλ.

Δίχωρη τσάντα ώμου, απολύμανσης με λάμπες UVC LED 
γαλάζια / ροζ.

  Με χώρο απολύμανσης και χώρο αποθήκευσης.

  Στο εσωτερικό του χώρου απολύμανσης τα 17 πανίσχυρα LED 
εξουδετερώνουν σε 3 λεπτά με το πάτημα ενός κουμπιού το 
99,99% των βακτηρίων, των ιών και των μικροβίων,

  Κατάλληλη για  απολύμανση προσωπικών αντικειμένων, της 
μάσκας, γυαλιών, πορτοφολιού, κινητού, κλειδιών, χρημάτων, 
καρτών.

ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ UVC 12 LED

Με το πάτημα ενός κουμπιού σε 3 
λεπτά απολυμαίνει  όλα τα παιχνίδια 

του παιδιού σας όπως και  ρουχαλάκια, 
παπουτσάκια. 

Αποτελεί την αξιόπιστη 
και πιστοποιημένη λύση 
έναντι του Covid-19 και 

ιών γρίπης.

  Κατάλληλο για τη μητέρα και το παιδί και ιδανική λύση 
απολύμανσης παιχνιδιών.

  Έχει μεγάλη χωρητικότητα και είναι εύκολη στην 
μετακίνηση.

  Διπλώνεται και δεν καταλαμβάνει όγκο και μπορεί να 
μεταφέρεται παντού.

  Απολυμαίνει 99.9% των βακτηρίων, ιών και μικροβίων.
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Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζετε άφοβα!


