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ve temassız kullanımı için 
çözümler

KORUNMUŞ 
HİSSEDİN!
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100



Çözüm 1

KLEEMANN 
ANTİBAKTERİYEL BUTONLAR

SINIRLI TAŞIMA ARALIĞI İÇİN 
ETKİLİ ÇÖZÜMLER

KLEEMANN, enfeksiyon riskini etkili bir 
şekilde azaltan antibakteriyel ve mantar 
önleyici koruma sağlayan Blue Line 
KLH-42R nano gümüş kaplamalı 
butonları kullanıyor.

Avantajlar

Renkler 

İdeal kullanım alanları
• % 99 a varan antibakteriyel 

koruma
• SGS sertifikalı
• Kullanım ömrü  ≥ 3 milyon kez
• Kolay kurulum
• Önceden montajı yapılmış 

asansörler ve modern tasarımlı 
yeni montajlar için uygun

• Konut yapıları
• Ticari ve kamu binaları
• Alışveriş merkezleri
• Oteller
• Hastaneler

Ön cephe Satine

Çerçeve Satine

LED ışıklandırma Beyaz

Butonlar sık sık temizlense bile, yoğun 
bir şekilde insan temasına ve çeşitli 
bakteri türlerine maruz kalmaktadır.

Sonuç olarak, özellikle aşırı kullanım 
nedeniyle, trafiğin yoğun olduğu binalarda 
bakteri üreme ve virüs yayılma riski yüksektir.

İstediğiniz 
gibi güvenle 
hareket edin



KLEEMANN 
TEMASSIZ BUTONLAR Kullanım şekli
% 99’a kadar antibakteriyel koruma 
sunan Blue Line KLH-42R antibakteriyel 
butonlara ek olarak, KLEEMANN %100 
antibakteriyel koruma sağlayan bir 
çözüm sunuyor: KLEEMANN temassız 
butonlar.

KLEEMANN temassız butonlar, 
etkinleştirme hareketini algılayan 
kızılötesi endüksiyonla çalışır.

Kullanıcı, sadece endüksiyon alanındaki 
düğmeye 1 cm’ye kadar bir mesafeden 
dokunmadan yaklaşır ve düğme fiziksel 
temas olmadan etkinleştirilir.

Tasarım Seçenekleri

Ön cephe Akrilik

LED ışıklandırma Beyaz

Avantajlar İdeal kullanım alanları
• Fiziksel temas gerektirmediğinden 

%100 antibakteriyel koruma
• Kullanım ömrü  ≥ 3 milyon kez
• Daha yüksek etkileşimi önleme 

yeteneği
• Önceden montajı yapılmış asansörler 

ve modern tasarımlı yeni montajlar için 
uygun

• Konut yapıları
• Ticari ve kamu binaları
• Alışveriş merkezleri
• Oteller
• Hastaneler

Çözüm 2

Herhangi 
bir dokunma
olmaksızın
Temassız kullanım



Bu belgedeki hiçbir ifade, KLEEMANN tarafından bakteri sayımının azaltılması konusunda 
açık ve ima edilen  herhangi bir beyan veya taahhüt olarak yorumlanmamalıdır. KLEEMANN, 
yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, açık ve ima edilen tüm taahhütlerden feragat 
etmektedir.
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Artık
güvende
hissedin

#StaySafe
Bizler sizlere değer veriyoruz
Topluma karşı güçlü bir sorumluluk ve özen 
duygusu ile faaliyet gösteren KLEEMANN için 
güvenlik, birincil öncelik ve temel değerdir.

Şirketimizi almış olduğu önlemlere bakın
Şirketimizin Sosyal Sorumluluk projelerine bakın
Videolarımızı izleyin #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/newsletter/kleemann-donation-21-latest-technology-icu-beds
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/

