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Antibakteriális egy Életen át.



Antibakteriális egy Életen át.



M I N D E N K I  A  F Ö L D Ö N
A Panariagroup Kutató központja megalkotta a Protectet, ami 24 órában 
aktív antibakteriális védelmet biztosít a burkolatnak. 

Az egészségért, biztonságért és egy védett élettér megalkotásáért.



ANTIBAKTERIÁLIS 
VÉDELEM

A Lea Ceramiche és a Cotto D’este alapkollekciói 
között régóta szerepelnek olyan PROTECT 
megjelöléssel ellátott greslapok, amelyek láthatatlan 
védelmet biztosítanak fal- és padlóburkolatok 
felületén. A kerámia lapok anyagtartalmát a gyártás 
során ezüst ionokkal dúsítják. Az ezüst ionok a 
kerámia 1200 °C-on történő kiégetését követően 
antibakteriális tulajdonságot biztosítanak és a 
felületekre kerülő baktériumok 99 %-át elpusztítják 
(e-coli, staphylococcus aureus, klebsiella 
pneumoniae). 
A MICROBAN technológiának köszönhetően a lapok 
semlegesítik a baktériumok terjedésével járó 
kellemetlen szagokat és meggátolják a penészesedést.

A PROTECT Microbán technológia hosszútávú 
megoldást biztosít; a lapok teljes keresztmetszetében 
jelen van, nem kopik el a legextrémebb igénybevétel 
során sem.

Az egészséges és biztonságos térhasználatot PROTECT 
kerámiával burkolt terekben hosszútávon felár nélkül 
biztosíthatjuk. 

Az antibakteriális védelem aktiválására nincs szükség 
speciális megvilágításra , a lapfelülete  heti 7 nap  / 24 
órájában aktívan véd a lap teljes élettartalma alatt.

TELJES VÉDELEM
a baktériumok 99,9% -amegsemmisül

Az ezüst ionok a kerámia 1200 °C-on történő 
kiégetését követően antibakteriális 

tulajdonságot biztosítanak és a felületekre 
kerülő baktériumok 99 %-át elpusztítják (e-

coli, staphylococcus aureus, klebsiella 
pneumoniae).

MINŐSÉGI GARANCIA
hála a Microban® közös együttműködésének

A Microban® technológia állandó, mindig aktív 
és a termék teljes életciklusa alatt biztosítja a 

védelmet.
Microban: egy védjegy egy szabadalom. 

FOLYAMATOS VÉDELEM
 24 órában aktív

 Az antibakteriális védelem aktiválására 
nincs szükség speciális megvilágításra , a 

lapfelülete  heti 7 nap  / 24 órájában aktívan 
véd a lap teljes élettartalma alatt.

MINDENHOL JELEN VAN
a speicális gyártásnak köszönhetően

A PROTECT Microbán technológia 
hosszútávú megoldást biztosít; a lapok teljes 
keresztmetszetében jelen van, nem kopik el 

a legextrémebb igénybevétel során sem.



HOL HASZNÁLJUK?

Az otthoni környezeten felül, antibakteriális 
védelem javasolt a következő közösségi 
területeken:

MIÉRT JÓ A PROTECT® ?

Repülőterek, bevásárló központok, iskolák
A nagy látogatottságú intézményekben 
különösen fontos fellépni a baktériumok 
szaporodása ellen.

• Az ezüst alapú, integrált technológiának köszönhetően a
Cotto D'Este/Lea burkolatokat innovatív antibakteriális
pajzs védi, amely elpusztítja a burkolólap felületére kerülő
baktériumok 99,9 %-át valamint vírusokat, spórákat.

•

•

Edzőtermek, egészségközpontok, 
gyógyfürdők
 Az antibakteriális felületek garantálják az 
ügyfelek számára a rendkívüli figyelmet. 

Éttermek, menzák, munkapultok 
Elengethetetlen a higiénia fokozása olyan 
könyezetben, ahol ételek vannak.

Kórházak, egészségügyi környezet, orvosi 
klinikák
 A legyengült és érzékeny immunrendszer a 
környezet maximális sterilitását igényli.

MINDEN TERMÉK VÉDHETŐ - PROTECT®.

Valójában a technológia beépül minden típusú termékbe, 
formátumba és felületbe, beleértve az "egyedi gyártású"  
termékeket is. Ezenkívül más technológiákkal ellentétben 
nem fehéríti a felületet, amelybe beépítik.

Lebontja a kellemetlen szagokat, javítja a helyiségek 
klímáját. 

A Microban® technológia állandó, mindig aktív és a termék 
teljes életciklusa alatt biztosítja a védelmet.

Nem védett felület

2 óra 16 óra 20 óra 24 óra

Microban®-nal védett felület

2 óra 16 óra 20 óra 24 óra



 MICROBAN®

A PROTECT antibakteriális termékeket Microban technológiával készítik, amelyet az 
ágazat vezetője fejlesztett ki. Az ezüst alapú, integrált technológiának köszönhetően a 
Cotto D'Este/Lea burkolatokat innovatív antibakteriális pajzs védi, amely elpusztítja a 
burkolólap felületére kerülő baktériumok 99,9 %-át valamint vírusokat, spórákat. 
Lebontja a kellemetlen szagokat, javítja a helyiségek klímáját. A Microban technológia 
állandó, mindig aktív és a termék teljes életciklusa alatt biztosítja a védelmet.
Microban: egy védjegy egy szabadalom. Ma már olyan világmárkák alkalmazzák, mint 
a Whirpool, a Johnson and Johnson vagy a Dupont cég.
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