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ZAMKNIĘCIA 
PRZECIWPANICZNE

POKRYTE LAKIEREM 
ANTYBAKTERYJNYM

www.iseo.pl


TRWAŁA 
OCHRONA 
ANTYBAKTERYJNA.

AntiGerm, to trwały lakier
o działaniu antybakteryjnym,

całkowicie bezpieczny dla zdrowia,
którym � rma ISEO pokrywa

zamknięcia przeciwpaniczne.
Działanie antybakteryjne

polega na powolnym, lecz stałym, 
uwalnianiu jonów srebra,

które docierając do wnętrza bakterii,
penetrują ich DNA

i zapobiegają namnażaniu.
AntiGerm jest zarejestrowanym 
i zastrzeżonym znakiem handlowym 
używanym wyłącznie przez � rmę ISEO, 
do oznaczania zamknięć 
przeciwpanicznych sprzedawanych 
na całym świecie.

LICZBA 
BAKTERII 

MNIEJSZA 
NAWET O

W kilka minut lakier AntiGerm zabija 
ponad 650 gatunków wirusów, pleśni, 
alg, grzybów i bakterii (także takich 
jak Legionella, Salmonella, czy MRSA),  
redukując ich poziom o 99%.

GATUNKÓW BAKTERII

INFEKCJI 
W EUROPEJSKICH 
SZPITALACH 
Infekcje wynoszone ze szpitali 
są często bagatelizowane, zarówno 
z medycznego, jak i z kulturowego 
punktu widzenia. Corocznie ponad 
4.1 miliona pacjentów zostaje 
zainfekowanych w szpitalach 
różnego rodzaju bakteriami.*

* Źródło: magazyn „Sanità in Cifre”,
   23/02/2012
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BEZ PANIKI, 
BEZ BAKTERII, 
BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW. 
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GATUNKÓW BAKTERII

SZPITALE
KLINIKI

DOMY OPIEKI
DOMY SPOKOJNEJ 

STAROŚCI
AMBULATORIA
LABORATORIA

APTEKI
SPA & WELLNESS

BASENY
SALE GIMNASTYCZNE

PRZEDSZKOLA
ŻŁOBKI

UNIWERSYTETY
BIURA

SKLEPY
HOTELE

RESTAURACJE
BARY
KINA

MUZEA
TEATRY

SUPERMARKETY
CENTRA HANDLOWE

LOTNISKA
STACJE KOLEJOWE

...

Zgodnie z przyjętą przez ISEO 
polityką, lakierem antybakteryjnym 
pokrywane są okucia, które stosuje 
się w miejscach publicznych, 
tam gdzie utrzymanie 
odpowiedniego poziomu higieny 
i dbałość o zdrowie są bardzo 
ważne: w szpitalach, klinikach, 
domach opieki, ale również 
w przedszkolach i w żłobkach.

Oprócz funkcji przeciwpanicznej, 
zamknięcia zapewniają ochronę 
antybakteryjną, której skuteczność 
została potwierdzona przez Wydział 
Medycyny Molekularnej 
Uniwersytetu w Padwie.

Działanie bakteriobójcze 
ma charakter trwały i nie wymaga 
żadnych zabiegów konserwujących. 
Stałe wydzielanie jonów srebra 
zapewnia wysoką skuteczność 
przez cały okres działania 
zamknięcia, nawet w przypadku 
zarysowania, czy uszkodzenia 
powierzchni lakieru.

PODWÓJNA 
OCHRONA:
BEZ PANIKI,
BEZ BAKTERII
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