
CHCETE OCHRÁNIT VAŠE

KLIENTY NEBO ZAMĚSTNANCE

PŘED VIRY A BAKTERIEMI?

Nabízíme vám efektivní a profesionální řešení:
®revoluční UV lampu BIO-SCAN  s jednoduchým 

ovládáním pro účinnou a rychlou dezinfekci 

VŠECH POVRCHŮ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND!

Pro boj s onemocněním COVID-19 (způsobeným 

novým typem koronaviru SARS-COV-2) vyvinul náš 

francouzský partner, renomovaný výrobce UV lamp 

pro dezinfekci vody, novou řadu UV lamp určenou 

k dezinfekci povrchů.

www.envi-pur.cz

®BIO SCAN  3D
Bezpečná dezinfekce větších ploch, povrchů a místností.

– 360-ti stupňová dezinfekce povrchů
od podlahy ke stropu – dezinfikujte
efektivně operační sály, kanceláře, školní
třídy, čekárny, ambulance, konferenční
a zasedací místnosti, výstavní haly,
ordinace ambulantních lékařů
v lékařském domě, atd.

– Nepřekonatelná rychlost dezinfikování:
2 – 36 m  je vydezinfikováno za 5 minut

2 – 100 m  je vydezinfikováno za 15 minut
2 – 200 m  je vydezinfikováno za 30 minut

– Mobilní zařízení může díky kolečkům
obsluhovat kdokoliv.

– Dálkové ovládání.

– Dotyková obrazovka s indikací UV-C
záření, doba používání, počet cyklů.

– Zvukový alarm na začátku a ukončení cyklu.

– UV senzor detekující jakýkoliv pokles intenzity v UV lampách.

– Detektor pohybu – zařízení se ujistí, že v místnosti nikdo není,

 případně se zařízení samočinně vypne při detekci pohybu.

– Životnost lamp: 4.000 cyklů.

CHRAŇTE SEBE, VAŠE ZAMĚSTNANCE, KLIENTY
I ZÁKAZNÍKY KVALITNÍM, CERTIFIKOVANÝM, 
PROVĚŘENÝM A PROFESIONÁLNÍM
PRODUKTEM VYROBENÝM VE FRANCII.

Zaujali vás tyto produkty? Chcete se dozvědět víc?

Navštivte naše webové stránky .www.envi-pur.cz

Na našem e-shopu lze zakoupit produkty on-line.

Chcete-li, aby vás navštívil náš obchodní zástupce, kontaktujte 
nás e-mailem: , nebo telefonicky:uvlampa@envi-pur.cz

pro Čechy: pro Moravu:

Ing. Žaneta Ťopková, Ph.D. Ing. Dita Fojtíková
tel.: +420 731 629 777 tel.: +420 731 629 727
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dezinfekční UV-C lampa



®VÝHODY UV LAMP BIO-SCAN :
– Rychlá a účinná dezinfekce bez chemických prostředků, bez 

zdravotních rizik pro člověka nebo životní prostředí znamená
významnou úsporu nákladů za dezinfekční prostředky.

– Vyrobeno ve Francii a testováno podle normy
AFNOR NF T72-281 pro dezinfekci povrchů.

– Účinně dezinfikuje všechny druhy povrchů,
aniž by hrozilo jejich poškození.

– Praktické, ergonomické a snadno použitelné.

– Dezinfikované předměty lze ihned použít. Prostory není 
nutné po použití větrat!

– Eliminuje 99,99% mikroorganismů, 
bakterií a virů včetně SARS-COV-2
během několika sekund!

JAK UV PRACUJE:
Rychlá dezinfekce bez chemikálií, vedlejších účinků nebo 

®zdravotních rizik. UV lampa BIO-SCAN  pracuje při vlnové délce 
254 nanometrů, záření deaktivuje mikroorganizmy (viry, bakterie, 
řasy, kvasinky, plísně atd.) pronikáním do jejich DNA a RNA, čímž 
se naruší jejich metabolismus až do úplného zničení.

®BIO-SCAN  Cube
Ideální řešení pro dezinfekci malých předmětů a příslušenství 
během několika málo vteřin.

– Dezinfikuje: mobilní telefony, brýle, klíče, šperky, lékařské 
vybavení (stetoskopy, tlakoměry, zvětšovací skla, zubní 
vybavení atd.), magnetické karty ... za pouhých 30 vteřin!

– Dotyková obrazovka s počítadlem
proběhnutých cyklů, upozornění
na potřebu výměny lampy.

®BIO-SCAN  Light
Rychle vydezinfikujte všechny druhy 
povrchů s bezkonkurenční účinností.

– Dezinfikuje: dřevo, plast, kůži, 
textilie, kov, elektroniku a jiná 
zařízení (počítačové klávesnice, 
platební terminály, notebooky, 
tablety, různá zákoutí, atd.)

– Praktické, ergonomické, lehké a snadno použitelné.

– Kompletní sada dodávána v praktickém přenosném kufříku, 
včetně ochranného vybavení (rukavice, ochranný štít).

– Reaktivní nálepky pro kontrolu provedené dezinfekce.

– Doba ozáření povrchu: 8 vteřin.

®BIO-SCAN  Mobile
Mobilní systém s akumulátorem,
který umožňuje dokonalou
a bezpečnou dezinfekci
povrchů ve všech prostorách.

– Tato sada „vše v jednom“
obsahuje kompletní systém

®BIO-SCAN   ve vozíkuLight
s držákem pro pohodlnou
práci s přístrojem při využití
baterií (4 hodiny nabíjení pro
8 hodin nepřetržitého provozu).

®BIO-SCAN  Drive
Ideální a bezpečné UV zařízení k dezinfekci vozidel.

– Dezinfikuje všechny povrchy interiéru vozidla během několika 
sekund bez nutnosti vyvětrání nebo dalšího čekání.

– UV lampa s adaptérem pro napájení ze zásuvky autozapalovače. 

www.envi-pur.cz
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