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Η λαβή προστασίας που απολυμαίνεται μόνη της



Σχεδιασμένο για την προστασία σας 
Αντιμικροβιακά καλύμματα λαβών

Λαβές και πόμολα αγγίζονται ακατάπαυστα 

από διαφορετικά χέρια.

Έτσι καταλήγουμε σε έναν  

ανυπολόγιστο αριθμό μολύνσεων 

από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Για την εξάλειψη αυτών των μολύνσεων, η GREIFBAR 

έχει σχεδιάσει αντιμικροβιακά, εύκολα τοποθετούμενα 

προστατευτικά καλύμματα για χειρολαβές & κουπαστές.

Οι επανατοποθετούμενες αντιμικροβιακές πλαστικές λαβές 
καταχωρούνται, σύμφωνα με το νόμο ευρεσιτεχνίας, στο 
Γερμανικό φορέα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας & σήματος.

laboratory proof



Ιόντα αργύρου - αντιϊικά

Τα ιόντα αργύρου εντοπίζουν τον ιό 
και απενεργοποιούν τις ακίδες του, 
εισχωρούν στο κυτταρικό τοίχωμα 
και εξαλείφουν τον ιό. 
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Ιόντα αργύρου - αντιμικροβιακά

1.Τα ιόντα αργύρου εισχωρούν στο 
κυτταρικό τοίχωμα και αλλάζουν τη δομή ǏǊǐ.

2. Στο κύτταρο, επιτίθενται στα θειούχα
μεταβολικά ένζυμα και στις πρωτεΐνες του
μικροβίου εμποδίζοντας τη μεταφορά
οξυγόνου και τη σύνθεση DNA.
Έτσι το μικρόβιο εξαλείφεται

Η δράση των ιόντων αργύρου

Η λαβή προστασίας που απολυμαίνεται μόνη της.

Τα προστατευτικά καλύμματα λαβής ƸǒǊǐǈ μεγάλο εύρος εφαρμογών ǅƼǄ ǋǀǌǄƸǒǊǐǈ νανοσωματίδια 

αργύρου που τα καθιστούν μόνιμα αποτελεσματικά. 

Η αποτελεσματικότητα των ενεργών συστατικών έχει αποδειχθεί εκτενώς και μπορεί να τεκμηριωθεί 

κατά περίπτωση εφαρμογής.

Sanitized® Silver  Αποτελέσματα ελέγχου μετά από 2 ώρες 
επαφής PE δείγμα treated with 0.6% Sanitized® BC A 21-41

Δείγμα           Ιοί Μείωση σε %
Control SARS-CoV2 56.35 %
Sanitized® Silver  SARS-CoV2 92.92 %

Προσδιορισμός  της αντιβακτηριακής  ιδιότητας  
με τη χρήση Test  βασισμένων σε  MOD ISO 22196

Δείγμα     Βακτήρια Μείωση (Control)
0 hrs  24 hrs  Log 10 % 

ΕΛΕΓΧΟΣ (ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ E. coli 2.0E+04  3.3E+05
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ)

ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ E. coli 2.0E+04  1.4E+01  4.3  > 99.99 %
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ 2% ΠΡΟΣΘΕΤΑ)
ΕΛΕΓΧΟΣ (ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ S. aureus 1.3E+04  1.4E+04
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ)

ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ S. aureus 1.3E+04  < 11.11  ≥ 3.11  ≥ 99.92 %
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ 2% ΠΡΟΣΘΕΤΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (AS CFU CM -2 )

Εργαστηριακές δοκιμές

Xρόνος επαφής

Ακίδα γλυκοπρωτεΐνης (S)

Εστεράση αιμοσυγκολλητίνης (ΗΕ)

Πρωτεϊνη μεμβράνης

Νουκλεοκαψίδιο

RNA

Ιικός φάκελος

ΔΟΜΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ



Σε ημιδιαφανές 
και ανθρακί χρώμα

20mm

Κατάλληλο για 
διάμετρο  λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη: 
100mm, 110mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ

Αντιολισθητικό, 
επανατοποθετούμενο 
κάλυμμα λαβής πόρτας, 
κατασκευασμένο από 
αντιμικροβιακό πλαστικό. 
Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO 
22196:2011) 

Price/pcs. in Euro 

30mm

Κατάλληλο για 
διάμετρο λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη: 
180mm -  970mm

Σε ημιδιαφανές 
και ανθρακί χρώμα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΓΙΑ ΠΟΜΟΛΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ - L

Επανατοποθετούμενο  
κάλυμμα για πόμολα σε 
σχήμα L, κατασκευασμένο 
από αντιμικροβιακό 
πλαστικό.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το  ISO 

22196:2011)

Price/pc Euro 



Προσαρμόζεται εύκολα σε 
λαβές τρόλεϊ σερβιρίσματος 
και εργαλείων. 
Κατασκευασμένο από 
αντιμικροβιακό πλαστικό. 
Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την ανάπτυξη μικροβίων .  

(Ελεγμένο σύμφωνα με το  ISO 

22196:2011) 

Σε πορτοκαλί χρώμα.

26mm

Κατάλληλο για 
διάμετρο λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη: 
400mm, 450mm, 
480mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ 
ΓΙΑ ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Προστατευτικό κάλυμμα 
από αντιμικροβιακό 
πλαστικό. Αποτρέπει 
αποτελεσματικά την 
ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO 

22196:2011) 

30mm

Κατάλληλο για  
διάμετρο λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη: 
110mm, 965mm, 
985mm

Σε ημιδιαφανές 
& ανθρακί χρώμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΓΙΑ ΑΛΤΗΡΕΣ & ΜΠΑΡΕΣ



Σε πορτοκαλί χρώμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 
ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ S

Σε πορτοκαλί χρώμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 
ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ V

Προσαρμόζεται εύκολα 
σε λαβές καροτσιών. 
Κατασκευασμένο από 
αντιμικροβιακό πλαστικό. 
Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με ISO 

22196: 2011)

Price/pcs. in Euro 

Προσαρμόζεται εύκολα 
σε λαβές καροτσιών. 
Κατασκευασμένο από 
αντιμικροβιακό πλαστικό. 
Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το  ISO 

22196: 2011)

Price/pcs. in Euro 

26mm

Κατάλληλο για  
διάμετρο λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη : 
300mm, 350mm, 400mm
450mm, 480mm, 500mm

26mm

Κατάλληλο για 
διάμετρο λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη: 
60+300mm, 100+250mm
100+300mm



Προσαρμόζεται εύκολα 
σε λαβές καροτσιών. 
Κατασκευασμένο από 
αντιμικροβιακό πλαστικό. 
Αποτρέπει αποτελεσματικά 
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO 

22196: 2011)

Σε πορτοκαλί χρώμα.

26mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 
ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ D

Πώς τοποθετούνται τα 
προστατευτικά καλύμματα;

Περάστε το αντιολισθητικό κάλυμμα στο 
χερούλι της πόρτας.

Συμβουλή: Πριν  την εφαρμογή ψεκάστε με 
αντισηπτικό σπρέι τη λαβή της πόρτας για  
να διευκολύνετε  τη διαδικασία.

Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα και 
τοποθετήστε το στη λαβή. Σφίξτε το 
κάλυμμα για να ασφαλίσετε την εφαρμογή.

26mm

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής

Διαθέσιμα μεγέθη: 
2x100mm, 2x150mm
2x200mm



Διατίθεται από την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
12o χλμ. Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας 
144 51 Μεταμόρφωση, τ. 210 28 88 700

www.voyatzogloutrade.gr




