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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SEREL 

Η μέθοδος HYGIENE+ είναι μια διαδικασία σύντηξης νανο-ιόντων αργύρου. Όπως φαίνεται στην παρακάτω 
δοκιμή, επιτυγχάνει 99% προστασία κατά των βακτηρίων. Μέσω της επικάλυψης νανο-ιόντων αργύρου, η 
επιφάνεια του προϊόντος αποκτά αντι-βακτηριακή προστασία που εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων 
και διατηρεί μόνιμη υγιεινή στο μπάνιο σας. 

 
Κατά τις εργαστηριακές δοκιμές εκχύθηκαν βακτήρια  στην επιφάνεια του προϊόντος, τα οποία εξαφανίστηκαν μετά από 24 ώρες.

 

Τεχνολογία και υγιεινή Serel 

Τα είδη υγιεινής Serel με αντιβακτηριδιακή 
προστασία έχουν τέλεια ομαλή επιφάνεια και 
μπορούν να καθαριστούν χωρίς να απαιτούνται 
απορρυπαντικά, αλλά μόνο νερό. 

 

Αντιβακτηριακό και πεντακάθαρο μπάνιο 

Μη έχοντας μικροσκοπικούς πόρους στη λεία 
επιφάνειά τους, τα προϊόντα Serel παρέχουν έως 
99% προστασία έναντι των βακτηρίων στο μπάνιο 
σας. 

 

Η επικάλυψη HYGIENE+ στα προϊόντα Serel είναι μόνιμη. Ένα δεύτερο στρώμα βερνικιού με τη 
νανοτεχνολογία HYGIENE+ επικαλύπτει το προϊόν κατά τη διαδικασία ψησίματος. Ετσι, η διάρκεια ζωής της 
επικάλυψης HYGIENE+ είναι ίση με τη ζωή του ίδιου του προϊόντος. 

 

  



 

Τα είδη υγιεινής SEREL Clean+ έχουν απόλυτα ομαλή και λαμπερή επιφάνεια και μπορούν να 
καθαριστούν χωρίς να απαιτούνται απορρυπαντικά, αλλά μόνο νερό. 

Τι σημαίνει SEREL Clean+; 

SEREL Clean+ είναι το χαρακτηριστικό της απόλυτα λείας επιφάνειας, που προσδίδει πολλά πλεονεκτήματα, 
όπως εύκολο καθαρισμό, υγιεινή και συμβολή στο περιβάλλον. 

Επιφάνεια χωρίς Clean+  Επιφάνεια με Clean+

 

Συμβολή στην εξοικονόμηση 

Δεν χρειάζεστε πλέον ακριβά υλικά καθαρισμού 
για να έχετε υγιεινή στο μπάνιο σας! Τα προϊόντα 
Serel προσφέρουν μέγιστη ωφέλεια αφού 
‘αυτοκαθαρίζονται’, απαιτώντας ελάχιστη 
κατανάλωση νερού και διατηρώντας την υγιεινή 
τους χωρίς να καταναλώνουν την ενέργεια και τα 
χρήματά σας. 

 

Φιλικά στο περιβάλον 

Τα προϊόντα Serel έχουν μηδενική διασπορά 
τοξικών ουσιών στο περιβάλλον καθώς παρέχουν 
υγιεινή χωρίς τη χρήση χημικών υλικών 
καθαρισμού. Επιπλέον, για τον καθαρισμό τους 
απαιτείται πολύ λιγότερη ποσότητα νερού, απ’όση 
χρειάζεται για τα συμβατικά είδη υγιεινής.
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