
 Tunel do dezynfekcji  

 Prewencja -dla waszego  
 bezpieczeństwa. 
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Ograniczamy możliwośc infekcji covid 19 stawiając tunele przed szpitalami ,przychodniami zdrowia ,obiektami użyteczności 
publicznej.

Tunel dezynfekujący jest specjalną konstrukcją aluminiową z dachem i ścianami oraz z wbudowanym systemem dysz do 
natrysku. System dysz podłączony jest do zewnetrznej pompy ,która dozuje podawanie środka dezynfekującego. Dysze powodują 
rozpylanie środka dezynfekującego w postaci mgiełki ,która osiada na ubraniu i na wszystkich rzeczach znajdujących się w 
zasięgu dysz.

W ten sposób unikamy wniesienia bakterii ,wirusów i grzybów do chronionych budynków.

Zmieszany z wodą 
koncentrat zabija wszystkie 
wirusy i bakterie i jest 
przyjazny dla ludzi i 
środowiska.

 Koncentrat do  
 dezynfekcji   Tunel do dezynfekcji  

 Dezynfekcja od stóp do głów w  
 każdym miejscu. 
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 Tunel do dezynfekcji  

Kompletne rozwiązanie: 

 � Aluminiowy stelaż 1,5x4,5 z 8 stopami z wysokością w przejściu 2,20 m.

 � Dach 1,5x4,5 m z 4 krzyżaakami.

 � 2 ściany 4,5 m.

 � 8 obciążników.

 � 1 oświetlenie led.

 � System spryskiwania (4 łuki spryskujące ,1 pompa, pojemnik na płyn dezyn-
fekujący).

 � Zewnętrzna pompa 
 - Szafa sterownicza z fotokomórkowym wyłącznikem
 - Pompa wysokiego ciśnienia (70bar), wydajność 0,5 l/min
 - Automatyczna pompa dozująca
 - Zbiornik 5l na płyn do dezynfekcji
 - Filtry wodne

Opcjonalnie: 

 � Podłoga 1,5x4,5 m.

 � Zadaszenie i ścianki mogą być zadrukowane.

Rozmiar: 

Na życzenie -inne wymiary -zapytaj.

1,5x4,5
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 Zestaw pomp  

Zasilanie: 

 � Napięcie: 220 V

 � Częstotliwość: 50 Hz

 � Moc: 1,6 kW

Rozmiar:

 � Długość: 800 mm

 � Szerokość: 500 mm

 � Wysokość: 540 mm

Ciężar:

 � Obudowa pomp: 52 kg

Woda:

 � Ciśnienie wody na wejściu: min. 1 bar

 � Przepływ wody: min. 0,5 l/min

Made in Italy
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Używamy innowacyjnego koncentratu dezynfekującego. Zabija wirusy i bakterie u ludzi i zwierząt szybko i efektywnie. Jest 
bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Działa do 18 godzin po rozpyleniu.

Wyprodukowany na bazie jonów srebra (elektrolitycznie wytworzony i stabilizowany kwasem cytrynowym) ,silnie wiruso i 
bakteriobójczy ,działa do 18 godzin. Koncentrat jest nietrujący ,biodegradowalny. 

Zalety koncetratu dezynfukującego: 
 � W pełni przyjazny dla ludzi i zwierząt.
 � W krótkim czasie zabija bakterie i wirusy.
 � Działa do 18 godzin po rozpyleniu.

Zalecana proporcja mieszania z wodą 1 do 150.

Koncentrat został 
dopuszczony we wszystkich 
krajach EU ,posiada 
certyfiakt CE oraz był 
testowany pozytywnie na 
zabijanie covid 19.

Certyfikat Koncentrat dezynfekujący  

 Koncentrat dezynfekujący -  
 innowacyjny ,unikalny ,wydajny. 



W naszym tunelu nigdy 
nie zmokniesz! Regu-
larne testy tkaniny na 
wodoodporność. 

Wodoodporny

 Innowacyjny. Wydajny. Bezpieczny.  

 Nasz wkład w walkę  
 z COVID-19. 

Jesteśmy producentem! 
Każda część namiotu 
jest wyprodukowana 
przez nas - gwarantu-
jemy szybką dostawę i 
dostępność części.

Szybciej się nie da! 
Rozkładanie bez 
narzędzi, Szybko i bez 
problemu!

Producent

Szybko rozkładany 
namiot

MASTERTENT POLSKA SP.Z.O.O. 
UL. KRÓLEWIECKA 147C/LOK 3 ∙ 54-117 WROCLAW

Marek Rura 
marek.rura@mastertent.pl ∙ +48 502 24 34 81

www.mastertent.pl


