
MOBILNA DEZINFEKCIJSKA 
NAPRAVA 3D-DEZINFEKCIJA

STERILSTAR TOWER  XS

Način uporabe
SterilSTAR TowerXS je bil razvit za dezinfekcijo zraka in površin v 

posameznih prostorih. Mobilna dezinfekcijska naprava pri tem 

dopolnjuje standardne ukrepe za vzdrževanje čistoče. SterilSTAR 

TowerXS se uporablja za razkuževanje hotelskih sob, kopalnic, 

prostorov za wellness, kot so bazeni, savne, parne kopeli, kozmetičnih 

salonov, notranjih otroških igralnic ali komercialnih

kuhinj ter prostorov za proizvodnjo, delo in skladiščenje. Napravo 

SterilSTAR TowerXs lahko uporabljate tudi v negovalnih domovih, 

domovih za ostarele in objektih za prosti čas.

Z napravo SterilSTAR TowerXS lahko denimo razkužite površine, kot 

so stropi, stene, elektronske naprave, mize, stoli itd.
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Hotelske 
sobe

Otroške sobe

pohištvo, elektronske 
naprave,
vzmetnice, stropi itd.

drče, zaprte igralnice,
bazeni z žogicami, plezalni 
stolpi itd.

Wellness Hotelske avle I 
Bari

bazeni, parne 
kopeli,
savna, prostori 
za zdravljenje 
itd.

vhodni prostori,
mize, pulti, 
stoli itd.

Restavracij
e

Kopalnica

fotelji, mize,
površine itd.

prhe,
stranišča itd.

Kuhinje, skladišča

površine iz nerjavečega 
jekla, kuhalne naprave, 
prostori za odpadke, 
hladilnice

Fitnes centri

Sobe za gimnastiko, 
jogo, telovadbo itd.

UV-C
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