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Απολυμαίνει καρότσια και καλάθια καλάθια

Μέθοδος απολύμανσης Ψεκασμός απολυμαντικού 
            υγρού θθθ

Ψεκασμός απολυμαντικού 
 υγρού 

Για καταστήματα Υπερμάρκετ, Σούπερμαρκετ, 
Πολυκαταστήματα Home Impro-

vement , Παιχνιδιών 

Καταστήματα Καλλυντικών, 
Ρούχων , Παιχνιδιών, 

Τεχνολογίας , Μίνι μάρκετ

Αφαιρεί εως 99% απο βακτήρια, ιούς και 
COVID 19

v v

Απόδοση εώς 250 καρότσια / ώρα έως 360 καλάθια / ώρα

Διαφημιστικός χώρος v v

Τοποθέτηση καροτσιού / καλαθιού πελάτης πελάτης

Διαστάσεις 115x76x140 cm 68x69x63 cm

ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Οι συσκευές StreamPro λειτουργούν 
εφαρμόζοντας εξελεγμένη μέθοδο 
για την αφαίρεση  βακτηρίων, ιών και 
μικροβίων. 

ΨΕΚΑΣΜΟ

Απολύμανση με αλκοολούχο αντισηπτικό 
με ποσοστό αλκοόλης 70 % και 
συμπυκνωμένο διάλυμα αιθανόλης που 
αποσταθεροποιεί την μεμβράνη απο τα 
λιπίδια των βακτηρίων και ιών





ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

Διαστάσεις: 115x76x140 cm



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 

Διαστάσεις: 68x69x63 cm





ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ Μελέτες δείχνουν ότι τα καρότσια αγορών είναι 

βιότοπος βακτηρίων. Τα δείγματα που λαμβάνονται 
από τα καρότσια αγορών αποκαλύπτουν ότι 
υπάρχουν στην επιφάνειά τους:

- βακτήρια E. coli βρέθηκαν στο 85% των ελεγμένων       

  καροτσιών*

- μικροοργανισμοί

- παράσιτα

- σταφυλόκοκκοι *

- ροταϊός

- σαλμονέλα

- Καμπυλοβακτηρίδια *salmonella

* πηγή: nydailynews.com; Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, 2010
* πηγή: www.zdrowie.wprost.pl; δοκιμές που διενεργήθηκαν από τον Επικεφαλή Υγειονομικής Επιθεώρησης
* πηγή: www.aptekagemini.pl/poradnik/; το 2015 ο Βρετανικός Οργανισμός, Food Standards Agency
ισοδύναμη με την πολωνική κρατική αρχή γεωργικής και επιθεώρησης τροφίμων πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική
εκστρατεία για το θέμα των απειλών που σχετίζονται με την επαφή με αυτά τα βακτήρια.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ

stream PRO εξουδετερώνει 99% 

GRAM-ΘΕΤΙΚΑ
  ΒΑΚΤΗΡΙΑ

GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
  ΒΑΚΤΗΡΙΑ

RNA ΙΟΣ DNA ΙΟΣ 

Σταφυλόκοκκοι
Στρεπτόκοκκοι

Σαλμονέλα
Λεγεονέλλα
Λεπτοσπείρωση

Ιοί της γρίπης
Ροταϊός
Κορωνοϊός

Παρβοϊός
Ιός του έρπητα



Τα καρότσια αγορών εκτίθενται σε 3 πηγές 
μόλυνσης:
μεταδιδόμενα  από ανθρώπους,
μεταδιδόμενα από προϊόντα που έχουν απομείνει 
(ωμό κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, μούχλα)
μεταδιδόμενα από ζώα.

Στα καταστήματα μεταφέρεται τεράστια ποσότητα βακτηρίων στα 
χέρια των πελατών. Επίσης, τα καρότσια αποθηκεύονται συχνά 
εκτός των καταστημάτων, όπου «έχουν επαφή» με αδέσποτα σκυλιά 
και γάτες, αρουραίους, πουλιά, ποντίκια. Μέσα στο κατάστημα, τα 
καρότσια εκτίθενται σε επαφή με ωμό κρέας και άλλα προϊόντα, 
τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βακτήρια και μούχλα που 
πολλαπλασιάζεται στην επιφάνειά τους.

* πηγή: www.aptekagemini.pl/poradnik/; Το 2015 ο Βρετανικός Οργανισμός, Food Standards Agency
ισοδύναμη με την πολωνική κρατική αρχή επιθεώρησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
πραγματοποίησε εκπαίδευση σχετικά με τις απειλές που συνδέονται με την επαφή με αυτά τα βακτήρια

ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ



Το θέμα της υγιεινής των καροτσιών επέστρεψε 
και απαιτεί ακόμη πιο σοβαρή αντιμετώπιση.

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορανοϊού έχει
στρέψει την προσοχή του κοινού στην υγιεινή. 
Ο κόσμος έχει περιορίσει δραστηριότητες όπως: 
κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές, και έχουν τεθεί 
σε αναστολή.  Οποιεσδήποτε δραστηριότητες σε 
δημόσιο χώρο έχουν περιοριστεί επίσης.
Η μόνη δραστηριότητα που δεν έχει ανασταλεί είναι
τα ψώνια.

COVID-19

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ



μια αποτελεσματική και συστημική λύση σε ένα παραμελημένο 
πρόβλημα εδώ και χρόνια

διακοπή της μετάδοσης μολυσματικών ιών από τα ανθρώπινα χέρια

ασφάλεια των δημόσιων χώρων και καταστημάτων

ασφαλής χώροι εργασίας και ασφάλεια των εργαζομένων

αύξηση του αριθμού των πελατών

σταματάει την εξάπλωση του Κορωνοϊού
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IP65
ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
99 %

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΛΥΣΗ
CE

CERTIFICATE
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 24 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΑΤΕΝΤΑΑΣΦΑΛΗ 
ΨΩΝΙΑ

ΟΦΕΛΗ
από τη χρήση της συσκευής απολύμανσης  streamPRO 



ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

streamPRO  παρέχει επιπλέον διαφημιστικό χώρο.

Μια απο τις πλευρές της συσκευής παρέχει

χώρο για ανάρτηση διαφήμησης.

      επιπλέον χώρος για αποτελεσματική διαφήμιση

      αποτελεσματική ανταλλαγή μυνημάτων  



ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

info@viatec.gr
+30 2310 688 659
+30 2111 828219

cube
GRUPA
TERYTORIUM


