
Λύσεις για ασφαλή και ανέπαφη 
χρήση του ανελκυστήρα

ΝΙΩΣΤΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ!

προστασία
από βακτήρια     

αντιβακτηριακά
κομβία με 

νανο-επίστρωση 
αργύρου    

κομβία ανέπαφης 
ενεργοποίησης

100
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ



Λύση 1

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ 
ΚΟΜΒΙΑ KLEEMANN

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Η KLEEMANN παρουσιάζει τη σειρά 
κομβίων Blue Line KLH-42R με νανο-
επίστρωση αργύρου, τα οποία παρέχουν 
προστασία από βακτήρια και μύκητες 
και μειώνουν αποτελεσματικά 
τον κίνδυνο μόλυνσης.

Πλεονεκτήματα

Χρώματα 

Ιδανικό για
• 99% προστασία από βακτήρια   

και μύκητες
• Πιστοποίηση από το φορέα SGS
• Διάρκεια ζωής > 3 εκατομμύρια φορές
• Εύκολη εγκατάσταση
• Κατάλληλο για ήδη εγκατεστημένους 

ανελκυστήρες καθώς και για νέες 
εγκαταστάσεις

• Κτίρια κατοικιών
• Εμπορικά & δημόσια κτίρια
• Εμπορικά κέντρα
• Ξενοδοχεία
• Νοσοκομεία

Πρόσοψη Σατινέ

Πλαίσιο Σατινέ

Φωτισμός LED Λευκό

 Τα κομβία εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό
σε διάφορους τύπους βακτηρίων, λόγω 
χρήσης, ακόμη και αν καθαρίζονται 
τακτικά.

Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος ανάπτυξης 
βακτηρίων και διάδοσης ιών είναι υψηλός, 
κυρίως σε κτίρια μεγάλης κυκλοφορίας 
λόγω υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού.

Κινηθείτε
με ασφάλεια



ΚΟΜΒΙΑ ΑΝΕΠΑΦΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ KLEEMANN Τρόπος Λειτουργίας
Εκτός από τα αντιβακτηριακά κομβία 
Blue Line KLH-42R που προσφέρουν 
έως 99% αντιβακτηριακή προστασία, 
η KLEEMANN παρουσιάζει τη λύση 
που προσφέρει 100% προστασία: 
τα κομβία ανέπαφης ενεργοποίησης 
KLEEMANN.

Τα κομβία ανέπαφης ενεργοποίησης 
KLEEMANN λειτουργούν με επαγωγή 
υπερύθρων που εντοπίζει την κίνηση 
ενεργοποίησης.

Ο χρήστης απλώς προσεγγίζει το κομβίο 
στην περιοχή επαγωγής χωρίς να το αγγίξει,
σε απόσταση έως 1 cm και το κομβίο 
ενεργοποιείται χωρίς φυσική επαφή.

Επιλογές Σχεδιασμού

Πρόσοψη Ακρυλικό

Φωτισμός LED Λευκός

Πλεονεκτήματα Ιδανικό για
• 100% αντιβακτηριακή προστασία
• Διάρκεια ζωής > 3 εκατομμύρια φορές
• Υψηλότερη ικανότητα παρεμπόδισης 

παρεμβολών με τεχνολογία ψηφιακού 
φιλτραρίσματος

• Κατάλληλο για ήδη εγκατεστημένους 
ανελκυστήρες καθώς και για νέες 
εγκαταστάσεις

• Κτίρια κατοικιών
• Εμπορικά & δημόσια κτίρια
• Εμπορικά κέντρα
• Ξενοδοχεία
• Νοσοκομεία

Λύση 2

Ανέπαφη 
χρήση χωρίς 
καμία ανησυχία



Κανένα στοιχείο στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση, 
οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, εκ μέρους της KLEEMANN σχετικά με τη μείωση 
της βακτηριακής καταμέτρησης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, η KLEEMANN αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.
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Νιώστε πλέον 
ασφαλείς

#StaySafe
Εμείς φροντίζουμε για εσάς
Η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
και θεμελιώδη αξία για την KLEEMANN, 
η οποία δραστηριοποιείται με ισχυρό το αίσθημα 
ευθύνης και φροντίδας των συνανθρώπων.

Δείτε τα μέτρα που έχουμε λάβει ως όμιλος 
για την προστασία και την ασφάλεια
Δείτε τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Δείτε το βίντεο #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/el/newsletter/kleemann-dorea-21-syghronon-ilektrikon-klinon-meth
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/

