Vedno varno
Antibakterijske površine

Antibakterijske
površine

Ali ste vedeli …
… da so površine naših izdelkov
antibakterijske?
Na higienično zatesnjenih in zaprtih površinah naših Eurodekor melaminsko oplemenitenih plošč,
PerfectSense lakiranih plošč, laminatov ter kompaktnih laminatov, se število bakterij in klic v 24 urah
zmanjša za 99,9 %. Ustavljeno je tudi njihovo razmnoževanje. Opisani izdelki so zelo primerni za povečane
higienske zahteve.

24 ur

V času 24 ur se za
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99,9 %

zmanjša število
bakterij n klic.

Za vašo varnost:
Dokazljivo preskušeno
Svoje izdelke proizvajamo brez antibakterijskih
dodatkov. Preskušeni so po mednarodno priznani
preskuševalni metodi (ISO 22196 = JIS Z 2801) za oceno
antibakterijskega delovanja. Naše izdelke certificira
neodvisna zunanja ustanova Hohenstein Institut.

Primer:
Certifikat za
Eurodekor

Za oceno učinkovitosti antibakterijskega delovanja
je merodajen tako imenovan količnik zmanjšanja, ki
ga dobimo z odgovorom na vprašanje: Koliko klic je
še vedno prisotnih po 24 urah v primerjavi z njihovim
številom ob začetkom preskusa?
Med preskusom so naši izdelki dosegli visoko stopnjo
učinkovitosti antibakterijskega delovanja A ≥ 3.

Učinkovitost
antibakterijskega delovanja

Količnik antibakterijskega
delovanja A [log10KBE]

je ni

A<2

znatna

2≤A<3

visoka

A≥3

  

Vse certifikate lahko prenesete s spletne povezave www.egger.com/antibacterial
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Združili smo dizajn in varnost
Certificirane antibakterijske lastnosti so neodvisne od dekorja, površinske strukture ali nosilne plošče.
Enak dekor lahko uporabljate za različne vrste uporabe, tudi pri visokih higienskih zahtevah, saj so dekorji
usklajeni. Program izdelkov z antibakterijskimi površinami zaokrožujejo naši podi.

Eurodekor
melaminsko
oplemenitene plošče
 Eurodekor iverne plošče
in MDF plošče
 Eurolight Dekor
 Eurodekor OSB Combiline

Delovne plošče

PerfectSense
lakirane plošče

Laminati
Standardni laminati
XL laminati
Laminati v vratnem formatu
Laminati z obarvanim jedrom
Flammex laminati

 PerfectSense Gloss
 PerfectSense Matt







Kompaktni laminati

Podi

 Delovne plošče iz
kompaktnega laminata
 Feelwood delovne plošče z r
avnim robom
 Postforming delovne plošče






Laminatni podi
Laminatni podi Aqua+
Design podi GreenTec
Comfort podi

Možnost izbire različnih nosilnih plošč omogoča, da za posebne vrste uporabe lahko poiščete izdelke,
ki zavirajo širjenje ognja (Flammex) ali izdelke z majhnim nabrekanjem (Hydro).
Za več informacij o naših izdelkih in storitvah, dobavljivosti ter minimalnih količinah naročanja obiščite
spletno povezavo: www.egger.com
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Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.

Vedno varni
Za določene družbene skupine, kot so starejši, bolniki in majhni otroci, so bakterije lahko nevarne.
Bolnišnice, domovi za starejše, šole in zelo obiskane javne stavbe, kot so zgradbe javnega prometa, plavalni
bazeni ali fitnes dvorane, sodijo med ogrožena mesta. Tudi vaša kopalnica in kuhinja nista nedolžni.

Higiena doma
V zasebnih prostorih je higiena še zlasti pomembna
v kuhinji. Naše delovne plošče, ličnice in kuhinjsko
pohištvo se ponašajo z antibakterijskimi površinami.
Poleg kuhinje so v bivalnih prostorih glede higiene
zelo pomembni sanitarni prostori.

© foto Filip Györe

V stiku s številnimi
ljudmi
Kjer se srečuje veliko ljudi, je higiena zelo pomembna.
To velja tudi za restavracije, hotele, šole, trgovska
središča in letališča. Naš bogat program izdelkov
in dekorjev odpravlja vse oblikovalske omejitve, na
katere bi lahko naleteli arhitekti. Tudi pri projektih
z zahtevanimi antibakterijskimi površinami.
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Osredotočenost na higieno
V higiensko občutljivih javnih prostorih, kot so
kabine za preoblačenje ali sanitarni prostori,
sta čistoča in odsotnost klic izjemnega pomena.
Trpežni materiali, ki se enostavno čistijo, kot so
kompaktni laminati oziroma laminati, so zaradi
velikih oblikovalskih možnosti zelo priljubljeni
(npr. zaokroženi elementi, izrezi, brez robljenj).

Zmanjšanje tveganih območij
© fotografska delavnica Katharina Jaeger

V zdravstvu so antibakterijske površine zelo
pomembne. Higiena je neobhodna v sprejemnih
pisarnah, čakalnicah, sobah za razgovore,
sobah za izvajanje terapij in bolniških sobah.
Za zagotavljanje varnosti brez kompromisov
v oblikovalskih možnostih so preskušeni in
certificirani EGGER izdelki zagotovo prava izbira.

© fotografska delavnica Katharina Jaeger
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Priporočila za čiščenje
Običajne nečistoče je mogoče zlahka odstraniti.
Prosimo, upoštevajte, da je treba površine redno
čistiti in razkuževati. Antibakterijske lastnosti ne
morejo nadomestiti čiščenja ali razkuževanja. Brez
rednega čiščenja nakopičene nečistoče in tanke bio
plasti preprečujejo antibakterijski učinek.

 odrobnejše informacije boste našli v navodilih za
P
vzdrževanje in čiščenje na naši spletni poverzavi:
www.egger.com/products-interior.

Slogan »Več iz lesa« je
sinonim za transparentnost
Les nam pomeni surovino za naše delo in material, ki ga je mogoče reciklirati. Iz naravnih in obnovljivih
virov proizvajamo številne izdelke za pohištvo in notranjo opremo. Delujemo trajnostno, varčujemo z viri in
izvajamo ukrepe za preprečevanje podnebnih sprememb. Naše poslanstvo je trajnostni razvoj, ki še poudarja
našo obljubo: Več iz lesa.
Materiali na lesni osnovi prispevajo k preprečevanju podnebnih sprememb in lahko si ogledate zakaj.
Za izbrane izdelke razkrivamo informacije o njihovi okoljski učinkovitosti na spletni povezavi
www.egger.com/products-interior.

Več transparentnosti:
Z melaminsko smolo impregniran
dekorativni papir

– 13.3 kg CO₂ / m2

Eurospan iverna plošča

85 % materialov iz
obnovljivih virov
27 % recikliranega materiala

Z melaminsko smolo impregniran
dekorativni papir

32 % stranskih produktov
žaganja

www.egger.com/ecofacts

Na razumljiv način smo povzeli določene kazalnike za CO₂ odtis, prispevek k bioekonomiji in krožnemu
gospodarstvu, podatki so na voljo na spletni povezavi www.egger.com/ecofacts. Z njihovo pomočjo je
okoljska uspešnost naših izdelkov transparentna in enostavna za razumevanje.

Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije.
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Vsi prikazani in omenjeni dekorji so reprodukcije. Ustrezen dekor lahko izberete samo s pomočjo pravega vzorca.
Zaradi spremenljivk v postopku tiskanja so možna malenkostna barvna odstopanja od dejanskega izdelka. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Za morebitne napake ne odgovarjamo.

www.egger.com
info-si@egger.com
EGGER team

sc.southeasteurope@egger.com

