Berøringsfri og hygienisk
ASSA ABLOY Vink
- berøringsfri bryter

Vink farvel til bakteriene
I områder med høy persontrafikk berøres dørhåndtak og -brytere i ett sett. For å redusere risikoen for
kryssforurensning og spredning av mikrober blant ansatte, kunder, pasienter og besøkende, må du eliminere
behovet for berøring. ASSA ABLOY Vink aktiverer den automatiske døren med et berøringsfritt vink og er det
perfekte alternativet for hygienekontroll, uansett hvilken virksomhet du driver med.

Helsevesen

Offentlig sektor

Fra operasjonsrom til korridorer og pasientrom
blir sykehus og helsestasjoner stadig utsatt
for bakterier. Å holde pasienter, besøkende og
helsepersonell friske er av største betydning. ASSA
ABLOY Vink kan gi trygg og enkel adgang når pleie
er mest kritisk.

Fra skoler til kollektivknutepunkter er det en
konstant strøm av personer som kommer inn og
ut, og som gjør hygienekontroll avgjørende. Med
ASSA ABLOY Vink reduseres risikoen for at bakterier
sprer seg betydelig, da det ikke er fysisk kontakt for
å aktivere dørene.

Butikk

Privat sektor

Å gi enkel adgang til butikken din er viktig for både
kunder og ansatte. Med ASSA ABLOY Vink gir du
alle som kommer inn i bygget ditt sikker passasje
og redusert risiko for bakteriespredning.

Kontorbygg og andre private virksomheter
opplever en stor strøm av mennesker hver dag.
ASSA ABLOY Vink gjør det mulig å opprettholde
maksimal sikkerhet- og hygienestandarder.

Renrom

Hotell og restaurant

Renrom har strenge standarder som må
opprettholdes. Ved å installere berøringsfrie
brytere reduserer du et kontaktpunkt som kan
forårsake kryssforurensning. ASSA ABLOY Vink gir
enkel adgang til disse kritiske områdene uten fare
for bakteriespredning.

Hotell har en konstant strøm av personer som
sjekker inn og ut, og risikoen for bakteriespredning
er derfor høy. ASSA ABLOY Vink minimerer risikoen
og holder kontroll på hygienen, uansett om den er i
lobbyen, restauranten eller de private rommene.

Kontakt oss idag for mer informasjon om berøringsfrie aktiveringsenheter og hvilke fordeler de byr på:
Tel: +47 22 65 54 50

Email: info.no.entrance@assaabloy.com

Website: assaabloyentrance.no

