Product Catalog

DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTION TURNSTILE
Çi El Bölmeli, Dezenfekte Ayak Paspaslı Havuz
İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni
vermektedir.
Ölçüler 75x80 h:150 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Double Hand Disinfec on Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
Disinfectant / soap is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions: 75x80 h:150 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART01

DEZENFEKTAN ÜNİTESİ / DISINFECTION UNIT
Çi El Bölmeli
İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
Sensörlü kapı yada turnikeye bağlanabilir.
Ölçüler 50x25 h:50 cm
Duvara yada yere monte edilebilir.
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Double Hand Disinfec on Compartment
Disinfectant / soap is given to both hands at the same me.
It can be connected to the sensor door or sensor turns le.
Dimensions 50x25 h:50 cm
It can be mounted on the wall or on the ground
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.
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Kod /Code - ART05

DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTION TURNSTILE
Çi El Bölmeli, Dezenfekte Ayak Paspaslı
İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
Dezenfekte işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 50x70 h:80 cm
Duvara yada yere monte edilebilir.
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Double Hand Disinfec on Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
Disinfectant / soap is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done, the turns le permits passage
Dimensions 50x70 h:80 cm
It can be mounted on the wall or on the ground
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART06

BONE KUTULU DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTION TURNSTILE WITH BONE BOX
Çi El Bölmeli, Dezenfekte Ayak Paspaslı Havuz
Bone Galoş Maske ve Tek kullanımlık Önlük Kutusu
İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 75x80 h:150 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Double Hand Disinfec on Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
Bone Shoe Cover Mask and Disposable Apron Box
Disinfectant / soap is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done, the turns le permits passage
Dimensions 75x80 h:150 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART18
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HİJYEN BARİYERİ / HYGIENE BARRIER
Sabunluk
El yıkama evyesi
Z katlı peçetelik ve a k kabı
Çi el dezenfektan bölmeli, Dezenfekte ayak paspaslı havuz
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 140x95 h:160 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Soap dispenser
Hand washing sink
Z-folded napkin box and waste bin
Double Hand Disinfec on Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 140x95 h:160 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART02
TABAN FIRÇALAMALI HİJYEN BARİYERİ / HYGIENE BARRIER WITH SOLE BRUSH
Sabunluk / El yıkama evyesi
Ayakkabı Tabanı Fırçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Z katlı peçetelik ve A k kabı
Çi el dezenfektan bölmeli
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 190x95 h:175 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Soap dispenser
Hand washing sink
Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidiﬁca on Mat
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
Z-folded napkin box and waste bin
Double Hand Disinfec on Compartment
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 190x95 h:175 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.
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Kod /Code - ART03

HİJYEN KORİDORU / HYGIENE CORRIDOR
Sabunluk
El yıkama evyesi
Z katlı peçetelik ve a k kabı
Bone Maske Galoş Kutusu
Çi El Dezenfektan Bölmeli, Dezenfekte Ayak Paspaslı Havuz
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 190x95 h:160 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Soap dispenser
Hand washing sink
Z-folded napkin box and waste bin
Bone Mask Overshoes Box
Double Hand Disinfec on Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 190x95 h:160 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART14

TABAN FIRÇALI HİJYEN KORİDORU / HYGIENE CORRIDOR WITH SOLE BRUSH
Sabunluk / El yıkama evyesi
Ayakkabı Tabanı Fırçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Z katlı peçetelik ve A k kabı
Bone Maske Galoş Kutusu
Çi el dezenfektan bölmeli
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 240x95 h:175 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Soap dispenser
Hand washing sink
Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidiﬁca on Mat
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
Z-folded napkin box and waste bin
Bone Mask Overshoes Box
Double Hand Disinfec on Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 240x95 h:175 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART15
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ÇİZME FIRÇALAMALI HİJYEN BARİYERİ / HYGIENE BARRIER WITH BOOT BRUSH
Çizme tabanı ve yanlarını rçalama ünitesi ve Nem Alma Paspası
Sabunluk ve El yıkama evyesi
Z katlı peçetelik ve a k kabı
Çi el dezenfektan bölmeli
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama işlemi
sağlanmış olur.
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 260x95 h:175 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minimum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Boot Sides and Sole Brush Unit and dehumidiﬁca on mat
Soap dispenser and Hand washing Sink
Z-folded napkin box and waste bin
Double Hand Disinfec on Compartment ,
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the
brushes.
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 260x95 h:175 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART04

ÇİZME FIRÇALAMALI DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTANT TURNSTILE WITH BOOT BRUSH
Çizme tabanı ve yanlarını rçalama ünitesi ve Nem Alma Paspası
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama
işlemi sağlanmış olur.
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Çi el dezenfektan bölmeli
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 190x95 h:175 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minimum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Boot Sides and Sole Brush Unit and dehumidiﬁca on mat
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the
brushes.
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
Double Hand Disinfec on Compartment ,
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 190x95 h:175 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.
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Kod /Code - ART10

TABAN FIRÇALI DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTANT TURNSTILE WITH SOLE BRUSH
Ayakkabı Tabanı Fırçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama işlemi
sağlanmış olur.
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Çi el dezenfektan bölmeli
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 130x95 h:175 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minimum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidiﬁca on Mat
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on
the brushes.
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
Double Hand Disinfec on Compartment ,
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 130x95 h:175 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART11

AYAKKABI TABANI FIRÇALAMA ÜNİTESİ / SHOE SOLE BRUSH UNIT
Ayakkabı tabanı rçalama ünitesi
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama işlemi
sağlanmış olur.
Ölçüler 170x95 h:120 cm
Minimum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Shoe sole brush unit
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on
the brushes.
Dimensions 170x95 h:120 cm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART08

ÇİZME FIRÇALAMA ÜNİTESİ / HYGIENE CORRIDOR WITH SOLE BRUSH
Çizme tabanı ve yanlarını rçalama ünitesi
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama işlemi
sağlanmış olur.
Ölçüler 70x85 h:75 cm
Minimum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Boot sides and sole brush unit
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on
the brushes.
Dimensions 70x85 h:75 cm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART09

06

SABUN TURNİKELİ HİJYEN HATTI / DISINFECTANT TURNSTILE WITH SOLE BRUSH
Çi El Sabun Turnikeli
Tabanı rçalama ünitesi ve Nem Alma Paspası
Çi kişilik el yıkama evyesi
Z katlı peçetelik ve a k kabı
Çi el dezenfektan bölmeli
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama işlemi
sağlanmış olur.
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
Sabun / Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
Ölçüler 340x95 h:175 cm
Korkuluk bariyeri Ø38 mm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.

Kod /Code - ART19

Double hand soap turns le
Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidiﬁca on Mat
Double hand washing sink
Z-folded napkin box and waste bin
Double Hand Disinfec on Compartment
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on
the brushes.
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
Disinfectant is given to both hands at the same me.
With the disinfec on / soap procedures done , the turns le permits passage
Dimensions 340x95 h:175 cm
Rail Barrier Pipe Diamater Ø38 mm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

IZGARALI FIRÇALAMA ÜNİTESİ / SHOE SOLE BRUSH UNIT
Ayakkabı tabanı rçalama ünitesi
Fırçalar ızgara içerisindedir. Sökülüp takılabilir.
Basınçlı suyla temizlenebilir.
Ölçüler 120x85 h:120 cm
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Shoe sole brush unit
The brushes are in the grid. It can be removed and installed.
It can be cleaned with pressurized water.
Dimensions 120x85 h:120 cm
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART12
ÇİZME FIRÇALAMA İSTASYONU / HYGIENE CORRIDOR WITH SOLE BRUSH
Çizme tabanı ve yanlarını rçalama ünitesi
Fırçalar otoma k olarak devreye girer ve sökülüp takılması pra k r.
Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir rçalama işlemi
sağlanmış olur.
Ölçüler 70x85 h:75 cm
Minumum kontaminasyon riski sağlar.
HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üre lmiş r.
Boot sides and sole brush unit
Brushes are ac vated automa cally and it is prac cal to disassemble and install.
An eﬀec ve brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on
the brushes.
Dimensions 70x85 h:75 cm
System provides minimum risk of contamina on.
Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
It is made of AISI 304 quality stainless steel material.
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Kod /Code - ART07

Kod /Code - ART60

Kod /Code - ART63

Kod /Code - ART65

Kod /Code - ART61

Kod /Code - ART62

Kod /Code - ART64

Kod /Code - ART66
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Kod /Code - ART24

Kod /Code - ART27
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Kod /Code - ART30

Kod /Code - ART25

Kod /Code - ART28

Kod /Code - ART31

Kod /Code - ART26

Kod /Code - ART29

Kod /Code - ART32

Kod /Code - ART40

Kod /Code - ART41

Kod /Code - ART42

Kod /Code - ART43

Çi li Evye Pedalı

Tekli Evye Pedalı

Double Sink Pedal

Sink Pedal

Sendörlü Batarya “1"

Sendörlü Batarya “2"

Sendörlü Batarya “3"

Ba ery With Sensor “1"

Ba ery With Sensor “2"

Ba ery With Sensor “3"

10

BOT KURUTMA /BOOT DRYING
Her türlü iş ayakkabısı veya çizmenin depolanması, kurutulması ve sterilize edilmesi için özel olarak
tasarlanmış r. Nemi etkin bir şekilde azal r ve böylece ayakkabının rahat, işlevsel ve kullanıma hazır
kalmasını sağlar. Hoş olmayan kokuyu ortadan kaldırır. 20 / 30 / 50 Kişilik üre lebilir. Zaman ayarlıdır.
AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Malzemeden Üre lmiş r. Hava ısı lır ve ultraviyole ışıktan süzülerek
botlara ulaşır.
Boat Drying Units designed specially for storage, drying and steriliza on of all kinds of work shoes or boots. It
eﬀec vely reduces moisture and thus keeps the shoe comfortable, func onal and ready to use. Boot drying unit
eliminates unpleasant odor. System can be produced for 20/30/50 persons. System is with me set. Boot drying unit
is made of AISI 304 stainless steel material. The air is heated, ﬁltered by ultraviolet light and air reaches the boots.

Kod /Code - ART71
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Kod /Code - ART74

Kod /Code - ART75

Kod /Code - ART80
Bıçak sterilizatörü /Knife Sani

zer

Kod /Code - ART81
UV Bıçak sterilizatörü /UV Knife Sani

Kod /Code - ART82
30 bıçaklı bıçak sterilizatörü

Kod /Code - ART234
Et Parçalama Masası /Meat Chopping Table

Kod /Code - ART243
Et Taşıma Arabası /Meat Trolley

Kod /Code - ART244
Et Asma Arabası /Meat Trolley

30 Knife Sani zer

zer
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SABUN VE DEZENFEKTAN DİSPENSERLERİ

GALOŞMATİK

/SOAP OR DISINFECTANT DISPENSERS

Kod/Code-ART803

Kod/Code-ART800

Kod/Code-ART801

Kod/Code-ART79

KAĞIT HAVLU MAKİNALARI / PAPER TOWEL MACHİNES
PEÇETELİKLER - EL KURUTMA CİHAZLARI / NAPKİN HOLDERS - HAND DRYERS

Kod/Code-ART121

Kod/Code-ART120
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Kod/Code-ART125

Kod/Code-ART121

Kod/Code-ART123

Kod/Code-ART122

Kod/Code-ART124

Kod/Code-ART121

Kod/Code-ART802

Kod/Code-ART126

PASPAS TAVASI / MOP PAN

SİNEK ÖLDÜRÜCÜLER / FLY KİLLER

Kod/Code-ART92

Kod/Code-ART190

BONE KUTUSU / BONE BOX

Kod/Code-ART91-1

PASLANMAZ KORKULUK BARİYER
/ STAİNLESS STEEL RAİL

Kod/Code-ART90

Kod/Code-ART93

ÇÖP KOVALARI / WASTE BİN

Kod/Code-ART108

Kod/Code-ART107

Kod/Code-ART100

Kod/Code-ART106

Kod/Code-ART104

Kod/Code-ART105

Kod/Code-ART103

Kod/Code-ART102

Kod/Code-ART110

Kod/Code-ART101
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MERKEZİ TEMİZLEME SİSTEMLERİ / CENTRAL CLEANİNG SYSTEMS
Üre m alanını kolayca köpükleme durulama ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabileceğiniz ekipmanlardır.
These are the equipments where you can easily foam, rinse and disinfect the produc on area.

HORTUM MAKARALARI / HOSE REEL

Kod /Code - ART400

Kod /Code - ART450

Kod /Code - ART401

Kod /Code - ART455

Kod /Code - ART460
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Kod /Code - ART401

Kod /Code - ART470

Müşteri talep ve ih yacına uygun, GMP ve HACCP standartlarında dizayn edilen AISI 304 yada
AISI 316 kalite paslanmaz çelik asep k yer süzgeçleri, drenaj kanalları, kanal ızgaraları ve
diğer yan ekipmanların imala nı yapmaktayız.
We manufacture AISI 304 or AISI 316 quality stainless steel asep c ﬂoor drains, drainage channels, duct
grates designed in accordance with GMP and HACCP standards, in accordance with customer demands
and needs.

Kod /Code - ART600

Kod /Code - ART602

Kod /Code - ART601

Kod /Code - ART603

Kod /Code - ART605

Kod /Code - ART610

Kod /Code - ART640

Kod /Code - ART650

Kod /Code - ART604

Kod /Code - ART620

Kod /Code - ART660

Kod /Code - ART630

Kod /Code - ART670
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MALZEME DOLAPLARI /MATERIAL CABINETS

Kod /Code - ART200

Kod /Code - ART204

Kod /Code - ART201

Kod /Code - ART205

Kod /Code - ART203

Kod /Code - ART206

Kod /Code - ART209

ÇEKMECELİ DOLAP /CABINETS WITH DRAWER

Kod /Code - ART210
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Kod /Code - ART211

Kod /Code - ART212

ÇEKMECELİ DOLAP /CABINETS WITH DRAWER

Kod /Code - ART213

Kod /Code - ART214

SOYUNMA DOLAPLARI /LOCKERS

Kod /Code - ART270

Kod /Code - ART271

Kod /Code - ART272

Kod /Code - ART273

Kod /Code - ART274

Kod /Code - ART275
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Arıtan Pharmaceu cal olarak ilaç, kozme k ve gıda sektörlerinin ih yacına yönelik
GMP standartlarında paslanmaz çelik ekipman üreterek sizlere kaliteli ve çözüm odaklı
hizmet vermekteyiz.
EVYE TEZGAHLARI – YIKAMA TEKNELERİ /SİNK BENCHES – WASHİNG UNİTS
MASALAR /TABLES

Kod /Code - ART230

Kod /Code - ART232

Kod /Code - ART231

Kod /Code - ART233

Kod /Code - ART235

Kod /Code - ART234

Kod /Code - ART236

TAŞIMA ARABALARI /TRANSPORT TROLLEYS

Kod /Code - ART240

Kod /Code - ART241

Kod /Code - ART242

Kod /Code - ART243

YER BARİYERİ /FLOOR BARRİERS

Kod /Code - ART280

Kod /Code - ART281

Kod /Code - ART282

RAFLAR /SHELFS

Kod /Code - ART239
ATLAMA BANKOLARI /JUMPİNG BENCHES

Kod /Code - ART250

Kod /Code - ART251

Kod /Code - ART252

SANDALYELER /STAİNLEES STEEL CHAİRS

Kod/Code-ART505

Kod/Code-ART507

Kod/Code-ART506
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Unutmayın!
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ARITAN ENDÜSTRİYEL HİJYEN SİSTEMLERİ
Vel baba Mh. Temaşa Sk. Dolayoba Sanay S tes A Blok No: 28-29 Pend k/İstanbul
Tel.: +90 216 627 07 70

nfo@ar tan.com.tr

www.ar tan.com.tr

