AKČNÍ NABÍDKA COVID-19
VZDUCHOVÝ STERILIZÁTOR AIRREN
• sterilizátor využívá vlastnosti ultrafialového záření typu UV-C,
které ničí bakterie, viry ( SARS CoV 2) a patogenní
mikroorganismy. Použitý odnímatelný uhlíkový filtr navíc
účinně odstraňuje škodlivé látky ze nasávaného vzduchu, jako
jsou spóry plísní, cigaretový kouř, škodlivé a nepříjemné pachy,
zvířecí chlupy atd., A trvale snižuje riziko infekce.
• univerzální použití v místnostech, kde se mohou lidé zdržovat
- design zařízení poskytuje úplnou izolaci od škodlivého UV-C
záření a bezpečnost před úrazem elektrickým proudem
• použité 2 UVC zářiče s vlnovou délkou 100-280 nm standardní denní doba provozu (12 hodin / 24 h) umožňuje
použití zářičů déle než 2 roky.
• vyrobeno z ocelového plechu natřeného polyesterovou
práškovou barvou - možnost personalizace
• snadná montáž (lze nastavit na jakýkoli rovný povrch) a
servisní přístup - odnímatelný šroubovaný kryt zařízení
Akční cena: 9.990,-Kč bez DPH
Ceníková cena: 12.900,-Kč bez DPH
TECHNICKÉ PARAMETRY (991225):






hmotnost: 8,5 kg
rozměry: 200x200x610 mm
kapacita ventilátoru: 163 m³/hod.
síťové napájení: 230 VAC (L+N+PE)
ochrana: 1 A

• zásuvka s intuitivním ovládáním - usnadňuje pravidelnou
výměnu membrán. Chrání před UVC zářením a umožňuje také
použití aromatických přísad. a) na konstrukci zařízení se
vztahuje prodloužená záruční doba - 3 roky; b) vysoká účinnost
turbíny - 1956 m3 / 12 h, což umožňuje sterilizaci místnosti
několikrát denně. c) labyrintová struktura zpomaluje proudění
vzduchu a prodlužuje expoziční čas UVC d) dlouhá životnost
zářičů e) tichý provoz f) minimalisticky elegantní vzhled.
• nabídka na šedý sterilizátor. Jiné barvy k dispozici na vyžádání.

VOLNĚ STOJÍCÍ KRYT Z PLEXISKLA
• kryt zajišťuje bezpečnost během zákaznického servisu všude tam, kde je přímý
kontakt: obchody, hotelové recepce, supermarkety, lékárny, servisní místa. Vyrobeno z
tlustého plexiskla, které zajišťuje přiměřenou tuhost bez vyztužení konstrukcí při
zachování vysoké průhlednosti. Možnost řezat vhodný tvar a přizpůsobit se pro použití
v různých veřejných zařízeních.

Akční cena: 1.990,-Kč bez DPH

• rozměry: 700 x 800 mm

Ceníková cena: 2.400,-Kč bez DPH (5709678)

TREFA spol. s r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové
telefon: 495 220 112, mobil: 603 417 002, e-mail:info@trefahk.cz, www.trefahk.cz

AKČNÍ NABÍDKA COVID-19
AUTOMATICKÝ STOLNÍ STOJAN NA DEZINFEKCI
• stabilní automatický dávkovač dezinfekčního prostředku
na desku.
• kapacita 1 l nádoby znamená, že jakmile je naplněna,
vystačí na přibližně 300 - 350 aplikací.
• volný prostor pro dezinfekci obou rukou zabraňuje
náhodnému kontaktu.
• není třeba umisťovat dávkovač vedle zdrojů energie napájení 6 AA baterií nebo akumulátorů.
• nabídka se vztahuje na šedý produkt.
• jiné barvy k dispozici na vyžádání.
• rozměry: 300x240x550 mm
Akční cena: 10.990,-Kč bez DPH
Ceníková cena: 15.900,-Kč bez DPH (991161)

STOJANOVÝ DÁVKOVAČ AUTOMATICKÝ NA DEZINFEKCI
• stojan je ideální pro zákazníky, kteří hledají úsporné
a stylové řešení.
• odolná kovová konstrukce natřená práškovou
barvou v tlumeném odstínu šedé dává lidem, kteří
pobývají v dané místnosti, efekt profesionality a
pocitu bezpečí.
• bezkontaktní aplikace dezinfekčního prostředku ve
formě mlhy. 1L desinfekční nádoba.
• nabídka se vztahuje na šedý produkt. Jiné barvy k
dispozici na vyžádání.
• rozměry: 1500 mm
Akční cena: 8.990,-Kč bez DPH
Ceníková cena: 11.900,-Kč bez DPH (991163)
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AKČNÍ NABÍDKA COVID-19
DEZINFEKČNÍ STANICE REN
• kompletní, volně stojící dezinfekční stanice na ruce,
založená na doporučeních Světové zdravotnické
organizace a Státního hygienického inspektorátu, s
cílem podpořit používání rychlých a vysoce účinných
dezinfekčních metod.
• doporučeno pro použití: na veřejných místech, v
nákupních centrech, hotelech, na letištích, čerpacích
stanicích.
• sada obsahuje: bezkontaktní automatický dávkovač
dezinfekčního prostředku, multifunkční rozdělovač
(přizpůsobený pro instalaci smyku - 100 ks rukavic,
kapesníků nebo masek ve startovacím balení) a koš na
použitý odpad.
• rozměry: 1 500 x 580 x 450
• váha 36kg

Akční cena: 15.990,-Kč bez DPH
Ceníková cena: 21.900,-Kč bez DPH (991160)

• stanice je vyrobena ze šedé práškově lakované oceli s
epoxidovou barvou, která zajišťuje vysokou trvanlivost
povlaku.
• napájení 6 V (na základě baterie R14 nebo systému
bateriových článků- 4 baterie součástí sady).

OCHRANNÁ POLYKARBONÁTOVÁ STĚNA
• stěna je esteticky provedena a poskytuje požadovanou
ochranu v místech zákaznických služeb, kadeřnických
salónech, veřejných budovách, restauracích a všude tam, kde
se doporučuje oddělit bezpečnostní zóny. Použitím mobilní
ochranné stěny lze snížit riziko přímé kapičkové infekce
virem SARSCoV 2.
• vyznačuje se dobrou propustností světla, lehkostí v
kombinaci s vysokou tuhostí materiálu a vysokou odolností
proti nárazu.
• vyrobeno z polykarbonátového plechu o tloušťce 4 mm

Akční cena: 4.990,-Kč bez DPH
Ceníková cena: 6.700,-Kč bez DPH (811337)

• profil (30 × 20 mm) práškově lakovaný v černé barvě a)
účinná ochrana proti choroboplodným zárodkům od třetích
stran b) lehký a snadno se instaluje (obrazovku lze sestavit z
několika prvků pomocí připojeného konektoru) ) trvanlivost a
snadná dezinfekce a údržba d) vysoká propustnost světla
• cena platí za 1 prvek ve formátu - 60 × 180 cm
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Uvedené ceny vč. dopravy do místa dodání

