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BEZPEČNÉ 
A VHODNÉ       
PRO KAŽDÉHO

DÍKY SPOLUPRÁCI S PŘEDNÍMI SVĚTOVÝMI VÝROBCI HPL 

LAMINÁTŮ A KOVÁNÍ VÁM MŮŽEME ZARUČIT, ŽE S NAŠIMI 

LAMINÁTOVÝMI DVEŘMI NA VÁS ŽÁDNÉ BAKTERIE NEMOHOU!

Starší lidé, nemocní či malé děti, to jsou skupiny, které bakterie 

ohrožují nejvíce. Bezpečí ale ocení všichni bez ohledu na věk 

a zdravotní stav. Proto antibakteriální laminátové dveře najdou využití 

nejen v nemocnicích, domovech pro seniory nebo školách, ale i na 

všech vysoce frekventovaných veřejných místech. Mezi ně patří třeba 

bazény nebo fitness studia, či prostory obchodních domů. Stejně 

citlivé prostory jsou ale i domácnosti, zejména kuchyň, koupelna 

a toaleta. 
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VĚDĚLI
JSTE, ŽE

Patogeny mikroorganizmů 

můžou na neživém povrchu 

přetrvávat měsíce 

(např.: Listeria, Escherichia 

coli, některé salmonely).

V průměru, 80 % bakterií 

se přenáší kontaktem 

rukou s kontaminovaným 

povrchem. 

Při pokojové teplotě 

mohou některé bakterie 

zdvojnásobit svoje množství 

za pouhých 20 minut. 

Je dokázáno, že bakterie 

mají na svědomí 30 % 

onemocnění z potravin 

s potvrzenou příčinou.
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DOMÁCNOST

Vhod-
né                       

a certifikované pro 
kontakt s potravinami       

a s pokožkou.
Vhodné

 a certifikované pro 

kontakt s potravinami 

a s pokožkou.

Vhod-
né                       

a certifikované pro 
kontakt s potravinami       

a s pokožkou.

V kombinaci 

s vlastnostmi laminátu, 

který je materiálem 

odpuzujícím vodu, 

zabraňuje množení 

plísní a bakterií.

V soukromí každého z nás patří mezi nejrizikovější místa kuchyň, 

koupelna a toaleta. Použití antibakteriálního laminátu na dveře do 

těchto prostor se přímo nabízí. Navíc, nábytkáři a truhláři často 

pracují s obdobnými materiály. Mimo dveří myslete i na další vybavení 

interiéru a používejte pro výrobu kuchyňských desek, dvířek a nábytku 

tyto lamináty s antibakteriálním účinkem.
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VEŘEJNÉ 
PROSTORY

Vhod-
né                       

a certifikované pro 
kontakt s potravinami       

a s pokožkou.

Přispívají 

k prevenci a snížení 

rizikainfekcí, které 

vznikají kontaktem 

s kontaminovanými 

povrchy.

Vhod-
né                       

a certifikované pro 
kontakt s potravinami       

a s pokožkou.
Doplňují 

hygienické

a dezinfekční 

procedury.

Restaurace, hotely, nákupní centra nebo letiště, to vše jsou prostory, 

kde jsou vysoké nároky na odolnost i bezpečí. Navíc, díky širokému 

výběru dekorů se nemusíte limitovat v návrhu designu.

Ještě citlivější na hygienu jsou šatny nebo veřejné sanitární zařízení. 

Zde vlastnosti antibakteriálních laminátů, jako je snadné čištění, vysoká 

odolnost a povrch bez choroboplodných zárodků, jistě oceníte.
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ZDRAVOTNICKÁ 
ZAŘÍZENÍ

Vhod-
né                       

a certifikované pro 
kontakt s potravinami       

a s pokožkou.

Odolné vůči 

proceduře typu 

bio-čištění nebo 

čištění peroxidem 

vodíku.

Vhod-
né                       

a certifikované pro 
kontakt s potravinami       

a s pokožkou.

Odolné vůči 

dezinfekčním 

prostředkům (jako např. 

Anios, Clinimax nebo 

Ecolab) a vůči lékařským 

produktům (např. 

Bétadine®...).

Hygiena a bezpečí lidí je v oblasti zdravotnictví nadmíru důležitá. 

Ať už se jedná o příjem pacientů, čekárny, pokoje i specializovaná 

pracoviště, všude tam je vhodné použít dveře SAPELI 

s antibakteriálním laminátovým povrchem.
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SORTIMENT
ANITBAKTERIÁLNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL)

HPL laminát od společnosti Egger a Polyrey je zdravotně certifikovaný 

vysokotlaký laminát. Má vysokou odolnost proti vlhku, poškození, je bezpečný 

pro pokožku i potraviny a odolává také teplu a čistícím prostředkům. Speciální 

výrobní technologie společně s přirozenými vlastnostmi laminátu zabraňují 

růstu plísní a bakterií. Takto vyráběné lamináty dokážou během 24 hodin 

na povrchu zahubit až 99,9 % všech bakterií. Obrovskou výhodou je, že tato 

antibakteriální vlastnost je doživotní a nevyžaduje žádné speciální zacházení. 

To ale neznamená, že povrch není třeba mýt a čistit. Jeho údržba je ale snadná!

EFEKTIVITA TESTOVÁNA NA 7 BAKTERIÍ

Escherichia coli (ATCC® 8739™) LOG 4,5

Pseudomonas aeruginosa (ATCC ® 15442™) LOG 4,9

Klebsiella pneumoniae (ATCC® 4352™) LOG 4,7

Salmonella enteritidis (ATCC® 13076™) LOG 4,2

Listeria monocytogenes (ATCC® 15313™) LOG 3,8

Staphylococcus aureus (ATCC® 6538P™) LOG 4,3

Staphylococcus aureus MRSA (ATCC® 33592™) LOG 4,7

CERTIFIKOVÁNO

Laminátové materiály EGGER a POLYREY disponují několika certifikáty, 

které zaručují bezpečnost a antibakteriální účinek. Všechny certifikace jsou 

získány v nezávislých zkušebnách.

DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ

Běžné znečištění lze snadno odstranit. Upozorňujeme, že antibakteriální 

vlastnosti nenahrazují čištění ani dezinfekci. Bez pravidelného čištění 

prováděného podle předpisů mohou nečistoty a možné biofilmy 

antibakteriální vlastnosti značně potlačit.

ŠIROKÝ VÝBĚR DEKORŮ

Můžete vybírat ze široké škály imitací materiálů (dřevo, kov, kámen) nebo 

z pestré barevné palety. Dodací podmínky jsou standardní a výrobky lze 

dodat již od jednoho kusu. Informujte se u svého obchodního partnera.

Více dekorů naleznete ve vzorníků EGGER a POLYREY.

Dub Bardolino přírodní Sametově žlutá

Dub Orleans pískový Francouzská modrá

Dub Kansas hnědý Ledovcově modrá

https://www.egger.com/shop/cs_CZ/interior/decors?baseproducts=LAMINATEMED
https://en.polyrey.com/high-pressure-laminate/polyrey-hpl
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SORTIMENT
KLIKY S ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM ABACO

Ačkoliv je povrch dveří namáhaný prvek, nejcitlivějším místem je klika. Proto 

jsme do nabídky zařadili kování s antibakteriálním povrchem ABACO, konkrétně 

Südmetall Paula II-R. Tento povrch se vyrábí kombinací PVD se speciální 

nanotechnologií. Výsledkem je molekulární depozice stříbrných nanočástic 

přímo v nosném materiálu. Stříbro má antimikrobiální účinek, čímž ničí 

buněčnou membránu bakterií, které proto uhynou a jsou neškodné.

Sada kování pro interiérové dveře je v objektovém standardu dle EN 1906 (3. 

třída), proto je vhodné i do namáhaných prostor ve veřejných objektech. 

Povrchová úprava broušená nerez.

 

Vhodnou alternativou antimikrobiálních povrchů jsou standardní modely klik 

z naší nabídky, avšak v provedení z masivní mosazi, která obsahuje minimálně 

60 % mědi. Ta dokonale likviduje viry a bakterie. Jedná se o všechna provedení 

Ms-L – mosaz leštěno, Ms – mosaz natur, Ms-A – mosaz antik. Toto provedení 

jde skrze celou škálu kování od klik, koulí nebo madel, včetně mušlí.

Paula II-R / Südmetall

Entero Ms / M&T

Andy Ms / M&T



WWW.SAPELI.CZ

Otestujte si, jak dveře SAPELI zapadnou do vašeho interiéru. Náš 

konfigurátor vám umožní vybrat barvu stěny, typ podlahy a k tomu 

vyzkoušet jakékoliv dveře SAPELI ve všech variantách a provedeních. 

Můžete si vyzkoušet několik kombinací dekoru, barvy a skel. Vše je 

jednoduché a rychlé.

www.sapeli.cz/moje-dvere

Veškerá práva vyhrazena – je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečně tištěné nebo elektronické verze publikace, 
textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s.
Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění.
Publikace má pouze informativní a ilustrační charakter. 

SAPELI, a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

facebook.com/sapeli     Instagram.com/sapeli_ linkedin.com/company/sapeli

http://www.sapeli.cz/moje-dvere
https://www.facebook.com/sapeli
https://www.instagram.com/sapeli_/
https://www.linkedin.com/company/sapeli

