DÍKY INOVACÍM ANTIVIROVÝCH TECHNOLOGIÍ JIŽ
MŮŽETE POUŽÍVAT NAŠE ZAŘÍZENÍ BEZ OBAV
Vysoce kvalitní antimikrobiální fólie poskytne ochranu
proti koronaviru a škodlivým bakteriím během celé
živostnosti stroje. Hygienicky nezávadné pracovní
prostředí je tak zajištěno každý den provozu.

Sada1 obsahuje etikety přesně navržené pro zóny
zařízení, kde dochází ke kontaktu s uživatelem:

Fólie obsahují ionty stříbra ve skelné
ZÓNY S APLIKOVANOU FÓLIÍ matici pravidelně rozprostřené po
celém povrchu fólie.

VYŽADUJE
ODBORNOU
APLIKACI

VLASTNOSTI & VÝHODY
REDUKCE ŠKODLIVÝCH
BAKTERIÍ O 99.8%

ZVYŠUJE HYGIENU, ŠETŘÍ ČAS
A PENÍZE

Fólie zajistí ochranu uživatelů před viry
typu COVID-192 a dalšími škodlivými
bakteriemi, které se běžně vyskytují
na pracovišti. Tedy včetně MRSA,
Salmonella, E. coli a Listerie.

Fólie nabízí zvýšenou ochranu a klid
zaměstnanců. Přehnané nebo nesprávné
čištění dotykových ploch zařízení ho
může poškodit. Fólie zajistí ochranu
zařízení i před čisticími kapalinami a
udržuje stálou hygienickou ochranu.
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SKVĚLÝ DESIGN ZACHOVÁN

Fólie je navržena tak, aby ochránila
zařízení v délce celého kontraktu. Není
důvod k jakýmkoliv obavám.

SNADNÉ POUŽITÍ PRO
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ
Fólie je navržena pro všechna
zařízení imageRUNNER ADVANCE DX,
řadu imagePRESS C170 a navíc pro
vybrané modely imageRUNNER
ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS a
i-SENSYS X.
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Na vzhled svých produktů jsme pyšní,
takže jsme dohlédli i na to, aby jej
průhledná fólie nijak nenarušila.

SNIŽUJE ODPAD A ZVYŠUJE
UDRŽITELNOST
Canon má filozofii Kyosei, která znamená
společně žít a pracovat pro obecné
dobro. Trvalá udržitelnost je součástí
filozofie a fólie snižuje závislost na čisticích
prostředcích, jejichž spotřeba prudce
vzrostla.3
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v nabídce jsou i další fólie, prosím kontaktujte svého prodejce Canon
testováno v podmínkách splňujících normu ISO 21702 (2019) přizpůsobenou pro kontaktní čas 15 a 60 minut s lidským koronavirem HCoV-229E
V březnu 2020 došlo například v Itálii k nárůstu prodejů vlhčených čistících ubrousků o 216% ve srovnání se stejným obdobím 2019 https://www.statista.com/statistics/1105967/impact-of-coronavirus-on-sales-value-of-cleaning-and-hygiene-products-in-italy/

