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Επαγγελματικές 
συσκευές 
απολύμανσης UVC

Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζετε άφοβα!



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

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και ανακοινώσεις 
των U.S. Food and Drug Administration (FDA), Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) και National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, η 
UVC τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απο-
λυμαίνουν και εξουδετερώνουν μικροοργανισμούς από: 
επιφάνειες, καθίσματα, κουρτίνες, πλαστικά, υφάσματα, 
γραφεία, έπιπλα, συσκευές, χαρτιά, τον αέρα που ανα-
πνέουμε από εξαερισμό και κλιματισμό έως και τα πατώ-
ματα και πάρα πολλά αλλά.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο χώρος που απολυμαίνεται με τεχνολογία UVC, ωφελείται 
από τη σήμανση γνωστοποίησης προς τους πελάτες της για 

την χρήση της πλέον Αποτελεσματικής μεθόδους Απολύμαν-
σης η οποία διατηρεί το χώρο σας Ασφαλή.

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 αναδιπλούμενη ράβδος χειρός UVC-LED διαθέτει 20 
πανίσχυρα LED για γρήγορη και αποτελεσματική εξουδετέρω-
ση και απολύμανση μόλις ενός 1’ λεπτού.

Προσφέρει εξαιρετική ευελιξία λόγω του μικρού της μεγέθους, 
είναι φορητή, επαναφορτιζόμενη με θύρα usb, με δική της 
βάση στήριξης.

Είναι ιδανική λύση για να ενισχύσει το αίσθημα ασφαλείας των 
πελατών κατά την παραμονή και χρήση των εγκαταστάσεων 
της επιχείρησης, όπως:

   Στο κατάστημα που μπορεί να απολυμάνει το προς πώ-
ληση ρούχο η αντικείμενο.

   Στο καφέ και εστιατόριο καθώς είναι κατάλληλη για 
απολύμανση των σκευών σερβιρίσματος.

   Επίσης ιδανική λύση στο γυμναστήριο και στο spa.

   Για  γραφεία και για υπολογιστές.

   Απολύτως ενδεδειγμένη για χρήση απολύμανσης σε πε-
τσέτες και ξαπλώστρες της πισίνας.

ΛΥΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
HEALTHKEEPER UVC SANITIZER 
60W – 120W PHILIPS

Η Healthkeeper UVC Sanitizer 60W - 120W, είναι μια συσκευή 
νέας τεχνολογίας απολύμανσης με λαμπτήρες PHILIPS ισχύος 
60W έως 120 W, για να εξουδετερώνει το 99,9% βακτηρίων 
και ιών σε μόλις 10 -20 λεπτά σε χώρους εμβαδού έως 
25 m2  καθώς και στο εσωτερικό καμπίνας των 
επαγγελματικών αυτοκίνητων.

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ - ΡΑΒΔΟΣ 
HEALTHKEEPER UVC 
20 LED

Αποτελεί την αξιόπιστη και 
πιστοποιημένη λύση έναντι 

του Covid-19 και  για την 
απολύμανση σε εξωτερικούς 

και εσωτερικούς χώρους.
Απαραίτητη λύση απολύμανσης για αυτοκίνητα και μικρότε-

ρους σε εμβαδό χώρους, όπως :
τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφεία, τα meetingrooms, σε 

ημιυπαίθριους και αυλές έως 25τ.μ., σε καμπίνες  
αυτοκινήτων, σε χώρους στάθμευσης, 

σε πλυντήρια αυτοκινήτων.

Η χρήση ανά μία μονάδα Healthkeeper UVC Sanitizer PHILIPS 
των 60W ή σετ των δύο μονάδων Healthkeeper UVC Sanitizer 
PHILIPS των 120W για ακόμα περισσότερη ευελιξία και 
ταχύτητα, μειώνει κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο 
τον χρόνο απολύμανσης.
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