Her koşulda güvenli
Antibakteriyel yüzey
özelliği

Antibakteriyel
yüzey özelliği

Ürünlerimizin
a ntibakteriyel yüzey özelliğine sahip
olduğunu biliyor muydunuz?
Gözeneksiz olduğu için hijyenik bir yüzeye sahip Eurodekor melamin kaplı levha, PerfectSense laklı levha,
laminat ve compact laminat ürünlerimizde mikrop ve bakterilerin %99,9’u 24 saat içinde yok olur. Bu özellik
sayesinde bakterilerin üremeleri de engelleniyor. Yukarıdaki ürünler, belirli hijyen beklentilerinin bulunduğu
alanlar için özellikle uygundur.

Güvenliğiniz için:
Test edildi, onaylandı
Ürünlerimiz, antibakteriyel katkı malzemesi
kullanılmadan üretilmiştir. Antibakteriyel etkinliğin
değerlendirilmesi için uluslararası olarak kabul
görmüş yöntemlerle (ISO 22196 = JIS Z 2801) test
edilmiştir. Ayrıca ürünlerimiz bağımsız ve tarafsız
Hohenstein Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

24 saat
içinde

%99,9 oranında

azalan mikrop ve bakteriler.

Örnek:
Eurodekor sertifikası

Antibakteriyel etkinliğin değerlendirmesinde
belirleyici olan faktör, bakterilerin azalma
değeridir. Bu değere şu soruyu sorarak ulaşırız:
24 saatin sonunda test başlangıcına kıyasla ne
kadar mikrop yaşamaya devam ediyor?
Ürünlerimiz yapılan testlerde A ≥3 antibakteriyel
etki değerini sağlayarak “yüksek” etkinliğe sahip
olduğunu göstermiştir.

Antibakteriyel özelliklerin
etkinliği

Antibakteriyel etki değeri
A [log10KBE]

yok

A<2

önemli derecede

2≤A<3

yüksek

A≥3

Sertifikaların tamamı www.egger.com/antibacterial adresindeki indirme alanında yer almaktadır.
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Tasarım ve güvenlik bir arada
Onaylı antibakteriyel yüzey dekor, doku ve taşıyıcı malzemeden bağımsızdır. Dekor eşlememiz sayesinde,
yüksek derecede hijyen beklentileri olan alanlar dahil olmak üzere, bir dekoru farklı uygulamalarda
kullanabilirsiniz. Antibakteriyel yüzey özelliği olan ürün portföyümüz, parke serimiz ile tamamlanır.

Her koşulda güvenli
Yaşlılar, hastalar ve çocuklar gibi özel gruplar için bakteriler ciddi risk oluşturmaktadır. Hastaneler,
huzurevleri ve okulların yanı sıra yolcu taşımacılığıyla alakalı yapılar, yüzme havuzları veya spor salonları
gibi yüksek derecede uğrak kamusal binalar da potansiyel risk alanlarıdır. Mutfağınız veya banyonuz da
hassas alanlar arasındadır.

Evde hijyen

Eurodekor melamin
kaplı levhalar

PerfectSense
Laklı Levhalar

 Eurodekor yonga levhalar
ve MDF levhalar
 Eurolight dekor
 Eurodekor OSB Combiline

 PerfectSense Parlak
 PerfectSense Mat






Tezgahlar

Compact laminatlar

Parke

 Compact tezgahlar
 Kenarbantlı Feelwood tezgahlar
 Postforming tezgahlar

Laminatlar
Standart laminatlar
XL laminatlar
Kapı ebadı laminatlar
Ana katmanları renklendirilmiş
laminatlar
 Flammex laminatlar






Laminat Parke
Aqua+ Laminat Parke
Design Parke GreenTec
Comfort Parke

Taşıyıcı malzeme çeşitliliği sayesinde farklı gereksinimlere sahip uygulamalarda alev geciktirici (Flammex)
veya şişmeye karşı ekstra dayanıklı ürünler (Hydro) kullanılabilir.
Ürünlerimizle ilgili hizmetlerimiz, stok durumu ve minimum sipariş miktarları hakkında daha fazla bilgi
için www.egger.com adresini ziyaret edin.
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Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız reprodüksiyondur.

Özel sektörde, özellikle mutfak hijyeni çok önemlidir.
Tezgahlarda, raflarda ve mutfak mobilyalarında
kullanılan ürünlerde antibakteriyel yüzey özelliği
olmalıdır. Evinizdeki önemli uygulama alanları
arasında yalnızca mutfağınız değil, banyo alanlarınız
da bulunur.

© foto Filip Györe

Birçok kişinin
temas ettiği alanlar
Hijyen, özellikle birçok kişinin bir arada bulunduğu
yerlerde çok önemlidir. Restoran ve otellerin yanı sıra
okullar, alışveriş merkezleri ve havaalanları da buna
dahildir. Geniş yelpazedeki ürün ve dekorlarımız
sayesinde antibakteriyel yüzey özelliğinin zorunluluk
haline geldiği projelerde bile mimarların tasarımlarında
kısıtlamaya gitmesine gerek kalmaz.
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Hijyene odaklanın

Temizlik tavsiyeleri

Soyunma odaları ve tuvaletler gibi hijyenik olarak
hassas kamusal alanların temiz ve mikroplardan
arınmış olması bir numaralı önceliktir. Compact
laminatlar veya laminatlar gibi hem temizlemesi
kolay hem de dayanıklı malzemeler çok çeşitli
tasarım seçenekleriyle oldukça popülerdir (örn.
şekil verilmiş parçalar, ebatlanmış malzemeler,
kenarbandı gerektirmeyen tasarımlar).

Sıradan lekeler kolayca temizlenebilir. Yüzeylerin
düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmesi
gerektiğini lütfen unutmayın. Antibakteriyel
özellik, temizliğin veya dezenfekte etmenin
yerine geçmez. Temizlik düzenli ve sistematik bir
şekilde yapılmadığında, kirler ve olası biyofilmler
antibakteriyel özelliği engeller.

T emizlik ve bakım talimatlarına ilişkin detaylı
bilgiye www.egger.com/products-interior
adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahşaptan daha fazlası,
daha fazla şeffaflık demektir
Risk bölgelerini azaltın
© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Sağlık sektöründe antibakteriyel özellikli yüzeyler
özellikle önemlidir. Resepsiyon alanları, bekleme
odaları, toplantı odaları, tedavi ve hasta odalarında
hijyen olmazsa olmazdır. Söz konusu tasarım ve
güvenlik olduğunda, test edilip onaylanan EGGER
ürünleri sizin için doğru seçim olacak.

Bizim için ahşap hem işleme malzemesi hem de geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Doğanın
sunduğu yenilenebilir kaynaklardan mobilya ve iç tasarıma yönelik geniş yelpazede ürünler üretiyoruz.
Sürdürülebilir olarak faaliyet gösteriyor, kaynaklarımızı ve iklimi koruyoruz. Bu sayede sürdürülebilir
gelişmelere katkıda bulunup ilkemiz doğrultusunda hareket edebiliyoruz: “Ahşaptan daha fazlası.”
Ahşap bazlı malzemeler, iklimin korunmasına katkı sağlar. Dilerseniz, ürünlerimizin bu katkıyı nasıl
sağladığını detaylarıyla öğrenebilirsiniz. Bunun için www.egger.com/products-interior adresini ziyaret
ederek seçili ürünler için eklediğimiz çevresel performans bilgilerine göz atın.

Daha fazla şeffaflık:
Melamin emprenyeli dekor kağıdı

Eurospan yonga levha
© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
Melamin emprenyeli dekor kağıdı

– 13,3 kg CO₂ / m2

Malzemelerimizin %85'i
yenilenebilir kaynaklardan
elde ediliyor
%27 geri dönüşüm malzemesi
%32 ormancılık sektöründeki
yan ürünler

www.egger.com/ecofacts

CO₂ ayak izi için belirtilen göstergeleri, ürünlerimizin biyoekonomiye ve döngüsel ekonomiye katkısını
kapsamlı bir şekilde www.egger.com/ecofacts adresinde sizin için özetledik. Bu göstergeler ürünlerimizin
çevresel performansını hem şeffaf hem de kolay anlaşılır kılıyor.
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Gösterilen ve bahsi geçen tüm dekorlarımız reprodüksiyondur.
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