HIGIENE DAS MÃOS E ECONOMIA DE ÁGUA
COM A DELABIE FAZ DOIS EM UM!

Lavatório de pousar Inox ALGUI - ref. 120110, Torneira eletrónica BINOPTIC - ref. 379ENC, Espelho retangular Inox - ref. 3459 e Doseador eletrónico mural de sabão líquido Inox 304 - ref. 512066S

No contexto atual da pandemia, a lavagem e a desinfeção das mãos estão no centro das preocupações dos utilizadores dos
sanitários nos locais públicos. A higiene deve ser garantida ao máximo e as soluções sem contacto, são as mais procuradas.
O respeito pelo primeiro gesto contra a propagação do vírus, vai andar a par com um consumo excessivo de água e energia.
Mais do que nunca, a instalação de equipamentos sanitários que incorporem múltiplas funcionalidades adaptadas aos locais
públicos, é inevitável.
DELABIE 100% Higiene das mãos
Sem contacto manual
Há décadas, que a DELABIE oferece as melhores soluções do
mercado para a lavagem e desinfeção das mãos nos sanitários
públicos. Torneiras e doseadores de sabão/gel hidroalcoólico
eletrónicos, sem contacto manual e também soluções temporizadas
e mecânicas, são todos eles produtos desenhados para dar resposta
às mais elevadas exigências em termos de higiene.
As torneiras temporizadas fecham automaticamente após alguns
segundos de abertura, dando tempo para molhar e lavar as mãos.
No caso das torneiras eletrónicas, param automaticamente,
assim que as mãos são retiradas do campo de deteção.
Sem contacto manual, é garantida a máxima higiene.
Uma gama completa para urinóis e descarga direta para sanitas,
completa a oferta sem contacto. A higiene das mãos, é também uma
cadeia de utilizações sucessivas nas casas de banho de um local que
recebe público, seja em que ambiente for, que vai desde a sanita ou
urinol até ao lavatório.
Água sem bactérias patogénicas
As torneiras eletrónicas DELABIE têm, entre outras, uma vantagem
adicional com a sua função de limpeza periódica. Assim, em caso
de não utilização prolongada da torneira (sanitários fechados, posto
isolado, quarto de hotel desocupado...), é acionada uma purga
automática programável a cada 24 horas, após a última utilização.
A água circula na torneira e nas canalizações que a fornecem,
limitando assim a proliferação bacteriana, causadora de muitas
doenças nosocomiais (legionelose, infeção por pseudomonas
aeruginosa…). Algumas torneiras também podem ser equipadas
com uma eletroválvula antiestagnação (Patente DELABIE).

Os filtros terminais (BIOFIL) apresentam-se como uma solução
preventiva ou curativa, para garantir água sem bactérias.
Secagem das mãos
Uma outra etapa essencial da higiene das mãos, é a sua secagem,
quando mal efetuada, aumenta o risco de transmissão de bactérias,
sendo superior sobre uma pele húmida em relação à pele seca.
A DELABIE dentro da sua gama de Acessórios, propõe vários
modelos de distribuidores de toalhas de papel e papeleiras em Inox
bacteriostático de fácil limpeza.
DELABIE 90% de economia de água e de energia
Evitar desperdícios desnecessários
Com a pandemia provocada pelo Coronavírus, a frequência da lavagem
das mãos triplicou e o tempo de lavagem duplicou. Com uma torneira
clássica, o utilizador vê a correr litros de água, durante o período
de ensaboamento, o que pode durar entre 40 a 50 segundos,
para garantir uma boa lavagem das mãos. Assim, o consumo excessivo
de água quente e fria pode levar ao consumo de 60 litros de água por
dia e por pessoa.
Como consequência, é urgente instalar torneiras em todos os locais
públicos, que proporcionem tanto a máxima higiene como uma
poupança significativa de água. As questões ambientais e
económicas não devem ser esquecidas.
As soluções DELABIE, podem economizar até 90% de água.
Com o seu fecho automático, após molhar e a lavagem das mãos,
limitando o seu débito a 3 litros, em vez dos 9 litros habituais.

Eco certificações e abordagem ambiental dos edifícios
O desempenho das torneiras eletrónicas e temporizadas DELABIE
em termos de economia de água e de energia, permitem atingir os
melhores níveis das etiquetas ambientais existentes. Um requisito
cada vez mais exigido, quando os edifícios são construídos ou
renovados.

Em conclusão, os equipamentos sanitários DELABIE são desenvolvidos
especificamente para as coletividades, permitindo não só uma higiene
perfeita das mãos e uma poupança excecional de água, o verdadeiro
ADN da empresa, mas também uma resistência particular ao
vandalismo e ao uso intensivo, facilidade de instalação e manutenção...
e sem esquecer o Design. Atualmente, os sanitários públicos também
devem ser «belos».

Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt:

Misturadora eletrónica de lavatório TEMPOMATIC 4
Ref. 490000

Doseador eletrónico de sabão
líquido ou gel hidroalcoólico
Ref. 512066P

Torneira eletrónica de lavatório BINOPTIC
Ref. 388015

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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