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DOMUS. Το πιστεύουµε, το κάνουµε!

Από το 2017 η Domus πρωτοστατεί στην αντιµικροβιακή επεξεργασία µε τα πόµολα Euro. 

Τώρα η Domus, απαντώντας στις ανάγκες της σηµερινής πραγµατικότητας, εγκαινιάζει 

τη νέα «Αντιµικροβιακή Εποχή Domus», µε πλήρη αντιµικροβιακή σειρά, που περιλαµβάνει όλα 

τα «καλά» προϊόντα της, Μηχανισµό Ανοιγοανάκλισης X-100, Σπανιολέτα Ανοιγοµένου, Αρχιτεκτονικά 

πόµολα, Πόµολα Euro, DSL, D-FENDER και Πρόσθετη Ασφάλεια WK+. 

Αποτελεί µεγάλη ευκαιρία και για εσάς να παροτρύνετε τον πελάτη σας, κατασκευαστή 

ή τελικό καταναλωτή, να χρησιµοποιήσει ένα προϊόν, ώστε να προστατευθεί από τα µικρόβια 

για µια ζωή! Πρόκειται για προϊόντα που αφορούν όσο ποτέ την εποχή µας και επιπλέον 

θα είστε από τους πρώτους που θα µιλήσει µε αυτούς τους όρους στο πελατολόγιό του. 

Πέρα από την προσωπική µου διαβεβαίωση, σας παραθέτω και το πιστοποιητικό που 

επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα των νέων µας προϊόντων απέναντι στα µικρόβια. 

 

Επιπλέον, είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι από φέτος η Domus 

αποτελεί µέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ. Μίας οικογένειας αποτελούµενης 

από ελληνικές, εξωστρεφείς, παραγωγικές-µεταποιητικές επιχειρήσεις, που οραµατίζεται 

µία Ελλάδα που καινοτοµεί, παράγει και εξάγει. Και είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτό, ειδικά 

τώρα που οι  Έλληνες αποδεικνύουµε πόσα επιτυγχάνουµε ενωµένοι! 

Τώρα είναι η στιγµή όλοι µας, µε αισιοδοξία και εργατικότητα 

να υποδεχτούµε τις προκλήσεις της επόµενης ηµέρας.

 

Με εκτίµηση,

Γιάννης Κουνέλης



η λέξη κλειδί...  στην αντιµικροβιακή προστασία

6110L        Πόµολο µε µεταλλικές ροζέτες

6110M       Πόµολο µε µεταλλικές ροζέτες

6145L        Πόµολο µε πλάκα

6145Μ       Πόµολο µε πλάκα

6130L        Πόµολο Ορθογώνια λαβή µε µεταλλικές ροζέτες

6130M       Πόµολο Ορθογώνια λαβή µε µεταλλικές ροζέτες

6165L        Πόµολο Ορθογώνια λαβή µε πλάκα

6165M        Πόµολο Ορθογώνια λαβή µε πλάκα

 

7800L        DSL Kλειδαριά µε ενσωµατωµένο Super Kit

7800Μ       DSL Kλειδαριά µε ενσωµατωµένο Super Kit

7900L        DSL Σπανιολέτα µε ενσωµατωµένο Super Kit

7900Μ       DSL Σπανιολέτα µε ενσωµατωµένο Super Kit

7810L        DSL Kλειδαριά

7810M       DSL Kλειδαριά

7910L        DSL Σπανιολέτα

7910M       DSL Σπανιολέτα

7815L        DSL Κλειδαριά Λεβιέ 180ο

7815M       DSL Κλειδαριά Λεβιέ 180ο

75151L    D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ

75151M    D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ

75251L    D-FENDER Σπανιολέτα 180ο

75251M    D-FENDER Σπανιολέτα 180ο

75281L       D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 180ο

75281M      D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 180ο

74151L       D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ 180ο µε καρέ

74151M      D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ 180ο µε καρέ

74352L       D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ 180ο µε καρέ & λαβή τζαµιού

74352M      D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ 180ο µε καρέ & λαβή τζαµιού

75201L       D-FENDER Σπανιολέτα 90ο

75201M      D-FENDER Σπανιολέτα 90ο

75231L       D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 90ο

75231M      D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 90ο

D-FENDER

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ X-100

DSL

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ  ΠΟΜΟΛΑ

Σηµείωση: Στους κωδικούς, όπου L=Λευκό & M=Μαύρο

65100L   ΚΙΤ & Σπανιολέτα 6580L & extra αντίκρυσµα 

65100M   ΚΙΤ & Σπανιολέτα 6580Μ & extra αντίκρυσµα

6900L    Σπανιολέτα Ανοιγοµένων

6900M    Σπανιολέτα Ανοιγοµένων

6930L         Σπανιολέτα Ανοιγοµένων Ορθογώνια λαβή

6930M        Σπανιολέτα Ανοιγοµένων Ορθογώνια λαβή

 

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  WK+

6470L    WK+ Πρόσθετη Ασφάλεια για πόρτες & παράθυρα

6470M    WK+ Πρόσθετη Ασφάλεια για πόρτες & παράθυρα

Τι συµβαίνει ΜΕ την αντιµικροβιακή επεξεργασία!
Η αντιµικροβιακή επεξεργασία µε την τεχνολογία ιόντων αργύρου αναστέλλει 
κατά 99.96% την ανάπτυξη των µικροβίων, διακόπτοντας την αναπαραγωγή 
τους, µε αποτέλεσµα τα µικρόβια να ΜΗΝ µπορούν να πολλαπλασιαστούν.
Η διάρκεια αντιµικροβιακής προστασίας της επεξεργασίας αυτής είναι παντοτινή, 
για όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και δεν επηρεάζεται από πλυσίµατα 
ή άλλα καθαριστικά επιφανειών. 

Τι συµβαίνει ΧΩΡΙΣ την αντιµικροβιακή επεξεργασία;
Τα µικρόβια από τη φύση τους ζουν και πεθαίνουν σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Παράλληλα όµως, πολλαπλασιάζονται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς 
(εκθετικά). Για παράδειγµα, σε ένα πόµολο µε ένα άγγιγµα του χεριού µας
µπορούµε να αφήσουµε ~1.500.000 µικρόβια και µέσα σε 24 ώρες αυτά 
πολλαπλασιάζονται και µπορούν να έχουν φτάσει τα ~20.000.000 
(τα πρώτα 1.500.000 έχουν πεθάνει).

ΠΟΜΟΛΑ EURO

6210L         Πόµολο EURO µε µεταλλικές ροζέτες

6210M        Πόµολο EURO µε µεταλλικές ροζέτες

6215L         Πόµολο Μονό EURO µε µεταλλικές ροζέτες

6215M        Πόµολο Μονό EURO µε µεταλλικές ροζέτες

6280L         Πόµολο EURO Μεσόπορτας µε µεταλλικές ροζέτες

6280M        Πόµολο EURO Μεσόπορτας µε µεταλλικές ροζέτες



η λέξη κλειδί...  στην αντιµικροβιακή προστασία
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Τα προϊόντα είναι διαθέσιµα από το Δίκτυο Συνεργατών µε το σήµα Domus

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DOMUS

Η πιστοποιηµένη αυτή επεξεργασία εφαρµόζεται σε όλη 
την ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ DOMUS µε τα ίδια επιβεβαιωµένα 

αποτελέσµατα αναστολής της ανάπτυξης των µικροβίων κατά >99,96%.


