
Antibakteerisiin tuotteisiin on valmistuksessa lisätty aineosia, joilla pinta saadaan epäsuotuisaksi bakteereille ja 
bakteerien kasvu vähenee. Antibakteeriset tuotteet sopivat erityisesti paikkoihin, joissa tuotteella on useita käyttäj iä. 
Hyvästä käsi- ja siivoushygieniasta tulee luonnollisesti myös pitää huolta. 

Antibakteeriset tuotteet

Nowy Styl TakTik  

antibakteerinen tuoli

• Kankaassa antibakteerinen päällyste

• Monipuoliset säädöt

• Synkroninen mekanismi

12.951.883 

akteerinenAntib

as!kang

229 €
Hinnat alv 0%

https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/nowy-styl-taktik-antibakteerinen-tuoli-product-000000000012951883.html


Uma antibakteerinen kuulakynä

LiquidNano Mobile Steri-Wipe  

antibakteerinen nanopinnoite

Cleanside Standard USB hygienianäppäimistö

Cleanside Cleankeys USB Fellowes Microban Health V 

hygieeninen pestävä hiiri hiirimatto rannetuella

Jalema Hands Free ovenaukaisija

• Kuulakärkikynä rPet, jonka runko 
on käsitelty hopeaionisoinnilla 
antibakteeriseksi; estää 99,99 % 
bakteerien kasvun ja leviämisen 

• Kynän runko valmistettu kierräte-
tyistä PET-pulloista 

• CO  päästöt ovat hyvitetty

• Medium kärki: kuula 1,0 mm, 
viivan leveys 0,7 mm

• Ehkäisee bakteerien ja virusten 
kiinnittymistä

• Desinfoiva vaikutus

• Yli kuukauden suoja mobiililaitteellesi

• Täysikokoinen 105 merkin näppäimistö hygieniaa 
vaativiin olosuhteisiin

• Voidaan pestä puhdistus- ja desinfointiaineilla

• Kiinnitettävissä kiinteänä esimerkiksi sairaalan 
kiertokärryyn

• Antibakteerinen ja • Antimikrobinen pinta
hygieeninen • Patentoitu Health-V™-tekniik-

• Voidaan puhdistaa puhdis- ka vähentää painetta ranteesta
tus- ja desinfointiaineilla, • FIRA-hyväksytty
kestää jopa konepesun

• Hyväksynnät: CE, IP 68, 
NEMA 4X, RoHS, WEEE, 
FCC

• Vältä koskettelua julkisissa tiloissa; avaa ovet, paina hissin nappia, syötä ovikoodi 

• Helppo puhdistaa ja desinfoida 

• Sopii erityisesti sairaaloihin, hoivakoteihin, kouluihin, työpaikoille 

2

1 pkt = 25 kpl 

13.222.642

1 kpl = 4 liinaa 

12.889.331 

13.094.546

4.202.323

13.094.579

1 pkt = 4 kpl 

12.862.668 

1,50 €/kpl

8,90 €/pkt

259 €

179 €
19,95 €

39 €

Hinnat alv 0%

https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/uma-kuulakynae-antibakteerinen-0-7-mm-sininen-product-000000000013222642.html
https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/liquidnano-mobile-steri-wipe-antibakteerinen-nanopinnoite-1kpl-4-liinaa-product-000000000012889331.html
https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/cleanside-standard-usb-hygienianaeppaeimistoe-product-000000000013094546.html
https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/cleanside-cleankeys-usb-hygieeninen-pestaevae-hiiri-product-000000000013094579.html
https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/fellowes-microban-health-v-hiirimatto-rannetuella-product-000000000004202323.html
https://www.lyreco.com/webshop/FIFI/jalema-hands-free-ovenaukaisija-1-kpl-4-ovenaukaisijaa-product-000000000012862668.html


Suojaa kriittiset kosketus-
pinnat sisällä ja ulkona

CovidSafe-suojatarrat

Valmiiksi leikatut CovidSafe -suojatarrat 
Toimii bakteereihin ja eliminoi SARS-COV-2 -viruksen sekunneissa.  
Sisältää ohjeen sekä suojat. Väri ruusukulta.

Koodi Kuvaus Tilausmäärä
13433 Survival Kit CovidSafe  

2x ovenkahva, 1x valonkatkaisin, 1x lukonsuoja ja 1x hanansuoja.
1 PKT

13434 Office Kit CovidSafe
4x ovenkahva, 3x valonkatkaisin, 2x lukonsuoja ja 1x hanansuoja.

1 PKT

13435 Office Pro Kit CovidSafe
7x ovenkahva, 5x valonkatkaisin, 3x lukonsuoja ja 1x iso ovenkahvasuoja.

1 PKT

Eliminoi koronaviruksen pinnalta sekunneissa.

Testattu yhdessä Helsingin Yliopiston kanssa. Yhteistyö 
takaa Covidsafe-teipin jatkuvan kehittämisen ja testaamisen 
jatkossa myös muilla, kuin SARS-CoV-2 viruksella. Tuotetta 
testataan tällä hetkellä vain elävällä SARS-CoV-2 viruksella.

Bakteerit ja virukset leviävät nopeasti 
kosketuspinnoilta. Säännöllinen pintojen 
puhdistaminenkaan ei varmista pintojen riittävää 
puhtautta. Lisäturvaa tuo CovidSafe-tarra, joka 
soveltuu asennettavaksi kaikille kosketuspinnoille. 
CovidSafen pinnoitteen teho perustuu muun muassa 
kuparin tehoon. Monimetallihybridi-pinnoitteeseen on 
sekoitettu kuparin lisäksi muita puhtaita ja luontaisia 
metalleja. Mikrobien eliminointi pinnoilla onnistuu ja 
tartuntaketjut katkaistaan sekunneissa. Kun pinnoite 
on kulunut, alta paljastuu punainen kontrolliteksti 
ilmoittaen suojan vaihtotarpeesta.
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29 €

alkaen

Hinnat alv 0%
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