
HİJYENİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
SAĞLIKLI
MUTLU YAŞAM
ALANLARI
OLUŞTURUYORUZ

HİJYEN & SERİNLETME

DETAY HİJYEN
Bitkisel Temizligin Adresi...

 

Firmamız başta insan ve araç
olmak üzere iş yerleri giriş
kapılarında dezenfekte yapmak
için özel hijyen kabinleri
geliştirmiştir.



Ürün 130 cm x 60 cm x 220
cm ebadında dizayn
edilmiştir.

Geçiş alanı 90 cm x 60 cm x
200 cm'dir

Ürün üzeri fiber kaplı olarak
tasarlanmış olup, üzerine
istenilen bilgi reklam
yazılabilir.

 

 

KABİN ÖZELLİKLERİ

Bu kabinlerde virüsler 

%99 oranında dezenfekte 

edilmektedir. Ayrıca firmaların

ihtiyaçlarına göre özel tasarım

 kabin ve ürünler geliştirerek, 

özellikle marketlerin  reyon ve kasa önleri ile 

insanların bir araya gelme zorunda oldukları alanların 

girişlerine kabini yerleştirerek,  dezenfektesi konusunda çözümler

üretmekteyiz.

Dünya ile birlikte ülkemizin de yaşamakta olduğu bu zorlu
süreçte salgın hastalığa tedbir alabilmek adına 

işinde uzman deneyimli 
mühendislerimiz tarafından 
hijyenik, taşınabilir, portatif 

dezenfekte kabini
 geliştirdik. 

 

Ürün sensörlü veya eller
yaklaştırıldığında çalışacak
şekilde (isteğe bağlı)
tasarlanabilir. 

Ortalama 100 lt dezenfektan
ile yaklaşık 3500 kişi
dezenfekte edilebilir.

 

(Her çalıştığında 5 sn dezenfektan sıkacak şekilde
hesaplanmıştır.



120 bar Yüksek basınca
dayanıklı Polyamid Boru
Kıvrılabilir, esnek ve dayanıklı

Ürün Üzerinde 
100 lt veya  200 lt hacime sahip

dezenfektan sıvı tankı
bulunmakta

Hassas geçirgenliğe sahip
filtre
6 bar dayanıma sahip
Uzun ömürlü 

Yüksek Basınç Pompası

Dijital Timer, Krom

Kaplama

Paslanmaz Saç gövde

yapısı

15-50 Mikron Nozul

Nikel Kaplı Pirinç Gövde

Yapısı

Temizlenebilir başlık

Ürün Üzerinde biri eller

için olmak üzere toplamda

5 Adet dezenfekte nozulu

bulunmaktadır.

KABİN ÖZELLİKLERİ



HİJYEN KABİNİMİZİ

İnsan ve Araç Dezenfektesi Başta Olmak

Üzere

Fabrikalar

Askeri Tesisler Hangarlar

Hastahaneler

Gıda İşletim Yerleri

Avm ve Otopark Giriş Çıkışları

Site Giriş Çıkışları

Metro/Metrobüs/Tramvay Giriş Çıkışları

Market ve Reyon Önleri

ve

Diğer Toplu Yaşam Alanlarında...

KULLANIM ALANLARI



UYARI

Sağlığınızı düşünerek aldığınız dezenfektanların sağlıklı bir
ürün olduğundan 

LÜTFEN
emin olun. 

 

Dezenfekan alırken nelere mi dikkat
etmelisiniz?

BİZİM İÇİN ÖNCE SAĞLIĞINIZ!!!

DETAY HİJYEN
BİTKİSEL TEMİZLİĞİN ADRESİ...

0850 241 0595

1.     Adı ,sanı ,markası bilinmedik ürünleri ucuz diye almayın.

2.     El dezenfektanları sağlık bakanlığı biosidal ruhsatlı ürünlerdir. Alkollü dezenfektan olarak

aldığınız ürünlerde alkol oranının  %60 dan az olmamasına özen gösterin.

3.     Her ürün üzerinde sağlık bakanlığı izin numarası, tarihi ve barkod numarası yazmalıdır. 

4.     Ürün üzerinde üretim yeri,ürün içeriği,kullanım şekli, son kullanma tarihi kesinlikle

olmalıdır.

5.     Sizi ve sevdiklerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Unutmayın el dezenfektanı ve yüzey

dezenfektanları virüsleri öldürür ancak sizi virüslerden dikkatli davranışlarınız ve kişisel

hijyene verdiğiniz önem daha çok korur.

6. Dezenfektanları sürekli kullanmak yerine ellerinizi sabun ve su ile sık sık yıkamayı tercih

ediniz.Bu husus en az dezenfektan kullanımı kadar kadar etkilidir. Dezenfektan veya kolonya

gibi alkol içerikli dezenfekte edici maddeleri elinizi yıkamak için fırsatınız olmadığınızda az az

kullanınız, çok kullanmak etkisini arttırmaz.



DEZENFEKTANLARIMIZ
Yerli sermaye TÜRK MALI olup,

Sağlık Bakanlığı Onaylı Güvenlik Belgesi,Helal, ISO 9001 ve Uluslar arası İyi Üretim

Seritifikalarına sahiptir.

Ayrıca kokusuzdur, kesinlikle ellere zarar vermez ve tahriş etmez.

Astım, Koah, Bronşit Egzama ve alerjik hastalara da zararı yoktur.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

500 ml

Bitkisel Dezenfektan
Normal ve Konsantre 

Bitkisel El
Dezenfektan

5 lt 30 lt

Bitkisel
Dezenfektan

3 Farklı ebatta 

ürün satışımız mevcut olup

fiyat ve ayrıntılı bilgi için iletişime

geçiniz.



İhtiyaç halinde ücretsiz Keşif ve Projelendirme hizmeti vererek,  

Müşterilerimize ürün ve dezenfekten  konusunda yardımcı oluyoruz.

 

Profesyonel servis ve kurulum ekiplerimiz, 

mükemmellik taahhüdümüzü yerine getirmeye ve sektöründe yüksek

 bir standartta rekabetçi bir fiyatı sürdürmeye 

kendini adamıştır.

Merkez: Gümüşpala Mah. E-5 Yanyol No:44/A Avcılar/İSTANBUL   
 (+90 532 476 33 82 ,  +90 542 496 25 50)
 
Şube :Karslı Ahmet  Cad. No: 10 /2 İçerenköy Ataşehir/İSTANBUL     
(+90 545 694 94 02 , +905323848442)

PROFESYONEL 
ÇÖZÜMLER İÇİN

DETAY HİJYEN

İLETİŞİME GEÇİNİZ

0850 241 0595


