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MEDIKAL
Ameliyathaneler, ve temiz odalar gibi tıbbi
uygulamaların gerçekleştirildiği alanlar her zaman üst
düzeyde hijyen ve temizlik gerektirir. FabricAir tekstil
hava kanalları, yıkanabilirlik, anti-mikrobiyal kumaş
seçeneği, yoğuşma ve cereyan oluşumuna yol
açmayan yapısı gibi genel faydalarına ek olarak tıbbi
uygulamalar için önerdiğimiz kumaşımızın temiz
oda genel standartlarıyla da uyumlu olması nedeniyle
tıbbi alanlar için mükemmel bir hava dağıtım
çözümüdür.

FAYDALARI
Anti-Mikrobiyal Kumaş
Cereyan Yok
Sessiz Hava Dağıtımı
Metal Kanalların Hijyenik
Alternatifi

“

Medikal sektöründe üretim yapabilmek için üretim tesisimizle
ilgili birçok önemli standardın yakalanması gerekiyor. Bu
standartlardan en önemlilerinden bir tanesi de Class 100000
Cleanroom standardıdır ve bu standardın yakalanması için
üretim tesisimizde havayı homojen ve etkin bir şekilde
dağıtabilecek bir havalandırma sistemi kurmak zorundaydık.
Bu doğrultuda FabricAir tekstil hava kanallarını
incelediğimizde bu standardın yakalanabilmesi adına bizim için en etkin çözüm olacağına karar
verdik. Ayrıca ürünlerin yıkanarak temizlenebilmesi bizim gibi steril bir ortamda üretim yapmak
zorunda olan firmalar için mükemmel bir özellik.
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Teknik Müdür

EN POPÜLER ÜRÜNLER
Aşağıda listelenen ürünler sadece bir öneridir; FabricAir birçok kumaş türü ve akış modeli içerir.
Uygulamanız ve ihtiyaçlarınız için en iyi çözümü almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

COMBI 80
FabricAir® Combi 80 anti-mikrobiyal bir kumaş modelidir. Özellikle sıkı hijyen gereksinimleri
olan alanlar için geliştirilmiştir. Makinede yıkanabilir ve yıkandıktan sonra boyutlarını korur.
Daha Fazla Bilgi | Tüm Kumaş Çeşitlerini İnceleyin

TREVIRA CS 150
FabricAir® Trevira CS 150, anti-mikrobiyal özelliğe sahiptir, sıkı hijyen gereksinimleri olan
alanlar için uygundur.
Daha Fazla Bilgi | Tüm Kumaş Çeşitlerini İnceleyin

NOZZFLOW™
Hava, mükemmel hava çıkış katsayılarına sahip venturi şeklindeki plastik nozullardan atılır.
Daha Fazla Bilgi | Tüm Akış Modellerini İnceleyin

TIP 8 / TIP 8 AIO (HEPSI BIR ARADA)
Tip 8 H-raylı askı tipi karmaşık ve dikey montajlar için çok yönlü bir askı sistemidir.

Daha Fazla Bilgi | Tüm Askı Tiplerini İnceleyin

