
99POINT9 likviduje 99,9%
virů a bakterií
Patentovaný automatický systém pro dezinfikování dveřních klik, likviduje
99,9% bakterií, virů a plísní, eliminuje možnost křížové kontaminace.
99point9 sprajuje dezinfekci na bázi Isopropanolu a kvartérních amoniových sloučenin pravidelné každých
15 minut. Rychleschnouci dezinfekce zajistí pravidelnou dezinfekci dveřních klik a to bez
poškození povrchu kliky ani dveří. Díky tomuto opatření dokážeme omezit
možnost nákazy a ochránit tak Vaše zákazníky a zaměstnance.

Funguje téměř na každém
druhu dveří
99point9 byl vyvinut aby dokázal
dezinfikovat téměř všechny druhy
dveřních klik a zajistil tak pravidelné
dezinfikování na místech s vyšší
koncentrací lidí. 99point9 je
ideální pro kancelářské
prostory, posilovny,
čerpací stanice, školy,....

Liquid crystal display
Display signalizuje stav bateri
a stav náplně.

Senzor pro detekci světla
Senzor pro detekci světla šetří baterii
i náplň. Díky nastavení denního režimu
a senzoru bude 99point9 dávkovat
pouze přes den.

Programování
Díky velkému množství
možností si můžete přístroj
nastavit přesně podle Vašich
představ.

Dávkování dezinfekce probíhá pomocí
trysky ve spodní části, bylo navrženo
tak aby pokrylo celý povrch kliky.
Dezinfekce precizně obalí celý
povrch kliky i ve spodní části. 

Jednoduchá montáž
a údržba
99point9 připevníte na dveře
během pár minut a to bez
použití jakéhokoliv nářadí.
Na zadní straně se nacházejí
samolepicí pásky, poté stačí
nalepit 20-30 cm nad kliku
a nastavit si požadované
dávkování.

99point9 využívá vysoce
kvalitní rychleschnoucí
dezinfekci
Dezinfekce obsahuje isopropanol
a kvartérní amoniové sloučeniny.
Zatímco isopronapol likviduje bakterie
a rychle vyprchává, kvartérní amoniové
sloučeniny jsou netěkavé, zdraví neškodné,
nevypařují se a dlouhodobě likvidují viry
a bakterie, navíc vytváří na povrchu
rezistentní vrstvu.

Náročný test pomocí stěrů prokázal,
že kvartérní amoniové sloučeniny
poskytují plnou ochranu na povrchu
kliky a snižuje tak riziko nákazy!

Precizně vyvinuté dávkování

 Zabíjí koronavirus, chřipku A2, MRSA, rinovirus,
Norovirus, Salmonella, Pseudomonas a
Staphylococcus aureus. 

K dispozici v bílé, černé nebo chromové úpravě

   

Senzor
Pokud máte zrovna ruku pod dávkovačem,
senzor zabrání v daný moment dávkování.

Psali o nás:
The New York 

Times & The Wall 
Street Journal

Neustálé čištění,
vážně bezpečné
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99POINT9 likviduje 99,9%
vírusov a baktérií
Patentovaný automatický systém pre dezinfikovanie kľučiek dvier, 
likviduje99,9% baktérií, vírusov a plesní, eliminuje možnosť krížovej kontaminácie.

99point9 sprejuje dezinfekciu na báze izopropanolu a kvartérnych amóniových zlúčenín pravidelne 
každých15 minút. Rýchloschnúca dezinfekcia zaistí pravidelnú dezinfekciu dverových kľučiek a to bez 
poškodenia povrchu kľučky alebo dvier. Vďaka tomuto opatreniu dokážeme obmedziť možnosť nákazy  
a ochrániť tak Vašich zákazníkov a zamestnancov.

Funguje takmer na každom
druhu dverí
99point9 bol vyvinutý aby dokázal dez-
infikovať takmer všetky druhy dverových 
kľučiek a zaistil  
tak pravidelné dezinfikovanie 
na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. 
99point9 je ideálny pre kancelárske prie-
story, posilňovne, čerpacie stanice, školy,....

Jednoduchá montáž 
a údržba
99point9 pripevníte na dvere v priebehu 
pár minút a to bez použitia akéhokoľvek 
náradia. Na zadnej strane sa nachádzajú 
samolepiace pásky, 
potom stačí nalepiť 20-30 cm nad kľučku
a nastaviť si požadované dávkovanie.

Programovanie
Vďaka veľkému množstvu
možností si môžete prístroj
nastaviť presne podľa Vašich
predstáv.

Precízne vyvinuté 
dávkovanie
Dávkovanie dezinfekcie prebieha 
pomocou trysky v spodnej časti. 
Bolo navrhnuté tak, aby pokrylo 
celý povrch kľučky. Dezinfekcia 
precízne obalí celý povrch kľučky 
aj v spodnej časti.

Neustále čistenie,
naozaj bezpečné
Zabíja koronavírus, chrípku A2, MRSA, rinovirus, Norovirus, Salmonella, 
Pseudomonas a Staphylococcus aureus.

Senzor
Ak máte práve ruku pod dávkovačom,
senzor zabráni v daný moment dávkovaniu.

Liquid crystal display
Display signalizuje stav batérie
a stav náplne.

Senzor pre detekciu 
svetla
Senzor pre detekciu svetla šetrí batériu
aj náplň. Vďaka nastaveniu denného 
režimu a senzora bude 99point9 
dávkovať len cez deň.

99point9 využíva 
vysoko kvalitnú rýchlo-
schnúcu dezinfekciu

Dezinfekcia obsahuje izopropanol 
a kvartérne amóniové zlúčeniny. 
Kým izopronapol likviduje baktérie                             
a rýchlo vyprcháva, kvartérne amónio-
vé zlúčeniny sú neprchavé, zdraviu 
neškodné, nevyparujú sa a dlhodobo 
likvidujú vírusy a baktérie, navyše 
vytvárajú na povrchu rezistentné vrstvu.

Náročný test pomocou sterov                      
preukázal, že kvartérne amóniové 
zlúčeniny poskytujú plnú ochranu 
na povrchu kľučky a znižujú tak riziko 
nákazy!

Odporúčané v
The New York

Times & The Wall
Street Journal
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