Hygio a40 Medi
TEHOKAS DESINFIOINTI ERITTÄIN KORKEAN HYGIENIATASON YLLÄPITOON

Hygio a40 Medi helpo�aa desinﬁoin�työtä
sellaisilla työpaikoilla, joilla puhtaus on turvallisen toiminnan ehdoton edellytys ja joissa
käytetyn välineistön turvallisuus tai omien
työvarusteiden puhtaus ovat avainasemassa.
Tartuntariskit pienenevät, kun taudinaiheu�ajat pystytään desinﬁoimaan myös hankalas�
puhdiste�avista tavaroista. Hygio-desinﬁoin�kaappi on ekologinen ja taloudellinen ratkaisu. Se ei kuluta ve�ä, kemikaaleja eikä käsiteltäviä materiaaleja.
Hygio a40 Medi soveltuu desinﬁoin�in ja
hajunpoistoon eri�äin vaa�villa aloilla, sillä se
desinﬁoi mikrobit haastavimmistakin kohteista. Laite tuhoaa myös vaikeammin tuhoutuvat
i�öivät mikrobit, homeet ja syöpää aiheu�avat PAH-yhdisteet sekä poistaa hajut.
Hygioinnin ohi�amaton etu on, e�ä käsi�ely
voidaan tehdä usein, jolloin hygieniataso
säilyy korkeana. Hygioitavat tavarat voidaan
käsitellä sellaisinaan, ilman purkamista.
Ohjelman pääty�yä tavarat ovat he�
käy�övalmiita.

Desinﬁoi mikrobit

Poistaa hajut

Ekologinen ja kemikaaliton

Turvallinen ja helppokäy�öinen

HYGIOINNIN HYÖDYT
• Au�aa korkean hygieniatason ylläpidossa
• Ehkäisee infek�oiden leviämistä
• Poistaa epämielly�äviä hajuja
• Parantaa työturvallisuu�a
• Lisää työskentelymukavuu�a
• Pienentää terveysriskejä
• Käy�äjäystävällinen ja turvallinen
• Helppo o�aa käy�öön ja käy�ää
• Kemikaaliton ja ympäristöystävällinen
• Ko�mainen laatutuote
TEKNISET TIEDOT
Lai�een mitat (korkeus, leveys, syvyys):
1 900 x 550 x 650 mm
Paino: n. 105 kg
Sisämitat (korkeus, leveys, syvyys):
1 470 x 430 x 595 mm
Sähköliitäntä: jännite 230 V, teho 80 W
Ohjelmat: 1 h sensi�ve / 6 h sensi�ve /
2 h power
Vakiovarusteet: 4 lankakoria, 3 vaateripus�nta, 4 ripustustankoa, 6 ripustusoksaa,
1 vaatetanko, 2 avainta, sääde�ävät jalat
Kaikki varusteet ovat valkoisia. Kaapin
runko on valkoinen ja ovi harmaa.
Käy�öympäristö: 20–35 ˚C kuiva �la,
ei vaadi ilmastoin�liitäntää.

”Hygio helpottaa ja nopeuttaa puhdistusprosessia: voimme tehdä
enemmän ja helpommin, saavutamme rahallista lisäarvoa ja saamme
samalla parannettua henkilökunnan hyvinvointia helpottamalla heidän
työtään. Hygio on erittäin helppokäyttöinen ja toimii varmasti ja
huomaamattomasti. Ehdottomasti suosittelen Hygiota muillekin
tehostamaan ja nopeuttamaan puhdistusprosessia.”

Hygio Oy

Suunni�elemme ja valmistamme ko�maisia desinﬁoin�kaappeja eri amma�ryhmien tarpeisiin. Laadukkailla desinﬁoin�kaapeillamme ylläpidetään korkeaa hygieniatasoa.
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