
GETALIT BACTERIA RESISTANT PANTONI

dikte/mm  18
afmeting/mm  3050 x 1300
decoren   hout
   uni
   mater iaalreproduct ies
eigenschappen  hygiënisch
   stootvast
   s l i j tvast
   vochtwerend
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HYGIËNE:
BEGIN
BIJ DE BASIS

sanitair openbare ruimteshoreca PRELUDEWWW.IBOMA.COM

SPECIFICATIES 

GETALIT BACTERIA RESISTANT LAMINAAT

dikte/mm  0,8
afmeting/mm  2960 x 1300
   4100 x 1300
decoren  hout
   uni
   mater iaalreproduct ies
eigenschappen hygiënisch
   stootvast
   s l i j tvast

Plekken waar voedsel wordt bereid, 

sanitaire omgevingen, interieurs 

met een hoge traffic, zorgcentra 

en laboratoria zi jn ruimtes waar 

hygiëne een belangrijke rol speelt. 

Iedere bacterie kan er één teveel 

zijn. 

TOEPASSINGEN 

gezondheid



MICRO-ORGANISMEN 
ZE ZIJN OVERAL

Schimmels, virussen en bacteriën. We willen 

er allemaal het liefst zo min mogelijk mee 

in aanraking komen. Toch doen we er niet 

altijd alles aan om ze uit onze buurt te 

houden.

Bijvoorbeeld: we kiezen voor biologische 

onbespoten groenten, maar bereiden we 

ze ook wel in een voedselveilige omgeving? 

Wassen we vaak genoeg onze handen? 

Houden we bij het inrichten van onze 

interieurs wel rekening met de ‘bacterie 

resistentie’ van de materialen?

BEGIN BIJ DE BASIS 
KIES VOOR DE JUISTE 
MATERIALEN

GetaLit® bacteria resistant is een 

laminaat speciaal ontwikkeld voor 

hygiëne op het hoogste niveau. De 

toevoeging van zilverionen (Ag+) 

aan het oppervlak zorgen voor een 

antibacteriële werking. Ze verbinden 

zich met bepaalde bestanddelen van 

de bacteriën en blokkeren hun 

functies, zodat ze afsterven. 

GETALIT® BACTERIA ULTRA RESISTANT
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GETALIT® BACTERIA 
ULTRA RESISTANT 

• na 7 uur 99,9% van de bacteriën vernietigd

• antibacterieel conform JIS Z 2801 
   (internationaal erkende Japanse norm)

• hoge concentratie zilverionen

• stootvast volgens DIN EN 438

• slijtvast volgens DIN EN 438

GETALIT® BACTERIA 
RESISTANT 

• na 24 uur 99,9% van de bacteriën vernietigd

• antibacterieel gebaseerd op JIS Z 2801 
   (internationaal erkende Japanse norm)

• minder hoge concentratie zilverionen

• stootvast volgens DIN EN 438

• slijtvast volgens DIN EN 438
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