
BEZPEČÍ A OCHRANA 
DO PROVOZU A OBCHODU

Antimikrobiální produkty Tarifold® obsahují složku AgION®. Jedná se o přírozené antimikrobiální činidlo,  
které eliminuje mikroorganismy včetně virů, bakterií, plísní, kvasinek a hub. Ionty střibra jsou aktivovány,  
jakmile se mikroorganismus ocitne na povrchu produktu. Technologie AgION® zabraňuje křížové kontaminaci. 
Během 2 hodin je 99,9% mikroorganismů deaktivováno (podklady jsou dostuplné na vyžádání). 
Technologie AgION® je efektivní a certifikovaná EPA a FDA pro USA, současně splňuje evropské normy 98/88/EC.
Vyberte si z antimikrobiálního sortimentu Tarifold® produkty pro snadnou údržbu kanceláře, budovy či provozu.

UPOZORNĚNÍ
Antimikrobiální produkty Tarifold® jsou vhodné do prostředí, ve kterém je nutné 
přísně dodržovat hygienická pravidla, např. laboratoře, nemocnice, kuchyně, 
sdílená pracovní místa, veřejná místa. Doporučený cyklus obnovení těchto 
produktů je po dvou letech z důvodu zachování optimální antimikrobiální 
ochrany. 
Zásadní hygienická pravidla (umývání rukou, dezinfekce, nošení roušky) se 
musí dodržovat i v případě používání antimikrobiálních produktů.
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STERIFOLD ANTIMIKROBIÁLNÍ DISPLEJ
Nejoblíbenější produkty značky Tarifold jsou nyní dostupné v antimikrobiálním 
provedení. 
Antimikrobialní systém Sterifold je určen pro omezení mikrobiální kontaminace 
a usnadnění hygienických požadavků na provozy. 
Dostupné verze: pultový stojan a nástěnný držák, kovové nebo nerezové 
závěsné kapsy s rámečky. 
Soupravy z nerezové oceli jsou vhodné do prostředí řídící se podle hygienických 
norem a standardů potravinářského průmyslu vč. zásad HACCP. Současně 
jsou displeje Sterifold vhodné do vlhkého prostředí a tam, kde jsou vystaveny 
přímému kontaktu s vodou. 
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  A4
kód popis barva bal.

cena v Kč/bal.  
(bez DPH) 

F414507 Sterifold antimikrobiální nástěnný displej, 500 × 350 × 120 mm 1× 1 522,50

F414502 Sterifold antimikrobiální nástěnný displej, 500 × 350 × 120 mm 1× 1 320,00

F414567 Sterifold antimikrobiální nástěnný displej, nerezový, 500 × 350 × 120 mm 1× 2 283,80

F434157 Sterifold antimikrobiální pultový displej, 500 × 350 × 280 mm 1× 2 405,60

F434152 Sterifold antimikrobiální pultový displej, 500 × 350 × 280 mm 1× 2 060,00

F434807 Sterifold antimikrobiální pultový displej, nerezový, 500 × 350 × 280 mm 1× 4 557,40

F114507 Sterifold antimikrobiální kapsy s kovovými úchyty, 230 × 343 mm 10× 964,30

F114502 Sterifold antimikrobiální kapsy s kovovými úchyty, 230 × 343 mm 10× 990,00

F114567 Sterifold antimikrobiální kapsy s nerezovými úchyty, 230 × 343 mm 10× 1 173,30

F414509 Sterifold antimikrobiální nástěnný displej, 500 × 350 × 120 mm 1× 1 320,00

F434129 Sterifold antimikrobiální pultový displej, 500 × 350 × 280 mm 1× 2 060,00



Uložte všechny důležité informace bezpečně pomocí velkokapacitních 
antimikrobiálních složek.
Ideální pro uložení a organizaci lékařské dokumentace, kontaktních 
formulářů, školních prací atd. Obzvláště vhodné pro prostředí s vysokým 
rizikem mikrobiální proliferace: lékařský, zdravotnický a farmaceutický 
průmysl, nemocnice, kliniky, lékárny, laboratoře, kuchyně, restaurace, 
potravinářský průmysl.
Rozšířený obal formátu A4+ v rozměru 232 × 322 mm s kapacitou až 
100 listů papíru (80 g). 

  A4+  
kód popis barva bal.

cena v Kč/bal.  
(bez DPH) 

F194778 Kang antimikrobiální zakládací obal L, 232 × 322 mm 25× 1490,00

KANG ANTIMIKROBIÁLNÍ 
ZAKLÁDACÍ OBALY L

KANG EASY CLIC 
ANTIMIKROBIÁLNÍ 
SAMOLEPICÍ KAPSY

Prezentujte důležité informace pomocí těchto antibakteriálních lepicích 
signálních kapes, které díky ošetření stříbrnými ionty zpomalují šíření 
bakterií a virů. 
Vhodné pro zobrazení oznámení, předpisů, harmonogramů, zdravotních 
a bezpečnostních pokynů, upozornění atd. Dokumenty mohou být vystaveny 
na místech, kde šíření mikroorganismů představuje zdravotní riziko. 
Magnetický zámek s označením „antimicrobial” perfektně fixuje vložené 
dokumenty. 
Pro umístění dokumentů na skleněné povrchy, výlohy (oboustranně 
průhledné).

  A4+
kód popis barva bal.

cena v Kč/bal.  
(bez DPH) 

F194715 Kang Easy Clic antimikrobiální kapsy, samolepicí 5× 569,00

JAK AgION® FUNGUJE?

Ideální podmínkou pro 
mikrobiální růst je vlhkost 

(např. na rukou).

A tehdy začíná 
 fungovat AgION®!

Ionty stříbra reagují 
s ionty v tomto vlhkém 

prostředí (obvykle se 
sodíkem a draslíkem), což 

má za následek řízený 
vznik antimikrobiálních 

látek a deaktivaci 
mikroorganismů.

Technologie AgION® je certifikována a účinnost doložena dokumenty  
o testování a zprávou výrobce. K dispozici překlad v českém jazyce na vyžádání.
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DŮLEŽITÉ
Viry nejsou živé organismy. Aby se mohly množit, 

musí vstoupit do živé buňky. O antivirových činidlech 
se proto říká, že «deaktivují», nikoliv «zabíjí».

STERIFILM FÓLIE S ANTIMIKROBIÁLNÍM POVRCHEM

Made in France
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3
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kód popis barva bal.
cena v Kč/bal.  

(bez DPH) 

F335104 antimikrobiální pouzdro na roušky, 242 × 130 mm 6× 242,98

F335106
6 antimikrobiálních pouzder na roušky 
+ 6 obálek DL Color Dream, 250 × 136 mm sada 346,28

Nošení roušek se stalo normou, ale jak je správně uložit? Jak zajistit bezpečný 
přenos? Kde je uchovat, když jsou už použité? Antimikrobiální pouzdra jsou 
pro takovou manipulaci ideální. Rozměr: 242 × 130 mm. Navíc se dají vložit 
do obálky T-Collection nebo Color Dream vel. DL.

POUŽITÍ (video)

Samolepicí fólie Sterifilm zabraňuje mikrobiálnímu přenosu. Je transparentní a s možností 
přemístění. Sterifilm je vhodný k využití v prostorách s pohybem většího počtu osob. Dostupný 
ve čtyřech rozměrech dle plochy: kliky dveří, vypínače světel, displeje tiskáren a tabletů, na prodejní 
pulty a sdílené pracovní stoly.

kód popis barva bal.
cena v Kč/bal.  

(bez DPH) 

F335156 Sterifilm – antimikrobiální samolepicí fólie XS, 80 × 90 mm 10× 387,00

F335155 Sterifilm – antimikrobiální samolepicí fólie S, 210 × 297 mm 10× 1090,00

F335153 Sterifilm – antimikrobiální samolepicí fólie M, 600 × 500 mm 5× 2 140,00

F335154 Sterifilm –  antimikrobiální samolepicí fólie L, 600 × 700 mm 5× 2 570,00

A4

ANTIMIKROBIÁLNÍ POUZDRA K PŘENOSU ROUŠKY
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APLIKACE (video)

INSPIRACE (video)

Další videa k dispozici na  


