
Sest meie 
katuseakende
käepidemed 
kaitsevad teie 
tervist.
Isepuhastuv „Just Clean“ kattekiht tõrjub 
baktereid, seeni ja muid mikroorganisme 
kiiresti ega kulu.

Rohkem 
teavet meie 

aknakäepidemete 
kohta:

www.roto-international.com/
the-just-clean-handle

KAITSEB TÕHUSALT 

TEIE TERVIST

+ Antibakteriaalne kate mõjub pisikutele kohe pärast
katuseakna käepideme puutumist

+ Tänu hõbedaioonidele kestab kaitsekiht kaua

+  Ei karda UV-kiirgust ja muid välismõjusid

+ Inimese organismile kahjutu

Parem
Roto.

„Just Clean“

tehnoloogia
VBH Estonia OÜ
Läike tee 12, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harjumaa
Telefon: +372 6401 331, e-post: info@vbh.ee
www.roto-international.com/ee www.vbh.ee www.vbh24.ee



M
ik

ro
ob

id
e 

ar
v 

Aeg

M
ik

ro
ob

id
e 

ar
v 

Aeg

Kohaldub RotoQ 
käepidemetele. 

Sest meie 
katuseakende 
käepidemed 
kaitsevad teie 
tervist.
Isepuhastuv „Just Clean“ kattekiht tõrjub baktereid, seeni 
ja muid mikroorganisme kiiresti ega kulu.

Hügieen ja puhtus on eriti tänapäeva maailmas ülioluline: 
eraldi hügieennõuded kehtivad näiteks koolides, 
raudteejaamades, lennujaamades ja avalikes hoonetes. 
Püüame vältida pindade puutumist ja kätlemist.

Ettevaatus on tõepoolest oluline. Kas teadsite, et kätt 
surudes vahetavad inimesed rohkem pisikuid kui suudeldes? 
Kätele koguneb mustust alati kõige rohkem. Kui puutute 
uksi, trepikäsipuid, ühissõidukite käetorusid ja ostukärusid, 
kanduvad mikroorganismid üle teie nahale. Sellistel pindadel 
võib leiduda kuni 150 liiki baktereid ja nende arv ulatub 
tuhandetesse. Paljud tulevad teiega tööle või koju kaasa. 
Seal satuvad nad ka katuseakna käepidemele.

Ilma „Just Clean“ tehnoloogiata „Just Clean“ tehnoloogiaga

Uued käepidemed on Designo R3/R6/R7/R8 seeria 
katuseakende standardvarustuses.

DIN ISO

22196:2011

antibacterial

This product is treated with
Biomaster silver biocide

tested to ISO 22196:2011

Please use
biocides responsibly

Isepuhastuv „Just Clean“ tehnoloogia

pakub pikaajalist kaitset

Roto uuendusliku „Just Clean“ pinnakattega ei pea te 
muretsema pisikute pärast katuseakna käepidemel.
Isepuhastuv pinnakate sisaldab hõbedaioone. Need 
vähendavad pisikute arvu 24 tunni jooksul 99,9 protsendi 
võrra*.

Puhastus- ja isegi desinfitseerimisvahendid mõjuvad vaid 
lühikest aega. Juba paar tundi pärast puhastamist võivad 
pisikud uuesti levima hakata. Meie „Just Clean“ pinnakate 
tagab tõhusa ja pikaajalise kaitse.

*Pinnakatte tõhusus mõõdetud ja kinnitatud vastavalt ISO 22196:2011 standardile (antibakteriaalse toime 
mõõtmine plastpindadel ja muudel mittepoorsetel pindadel)

Parem
Roto.

tõe
ndatult

tõhus

Kõikidele teistele Designo ja RotoQ mudelitele on need 
saadaval üksnes tellimisel lisatasu eest. Uued käepi-
demed sobivad ka varem paigaldatud akendele.


