AJÁNLAT SAFETY GATE FERTŐTLENÍTŐ KAPU BERENDEZÉSRE
Az utóbbi időszakban a járványok terjedésével szembeni intenzív védekezés életünk kiemelten
fontos részévé vált, és vélhetően tartósan fennmarad. Forgalmasabb helyeken különösen ügyelni
kell a megelőzésre, mert a terjedés kockázata és sebessége tömegben megsokszorozódhat.

A védekezésben, megelőzésben és a fokozott egészségügyi biztonsági körülmények
megteremtésében, ellenőrzésében nyújthat segítséget a fertőtlenítő kapu, a SAFETY GATE.

A kapu ideális egészségbiztonsági eszköz, mindössze 5 másodperc alatt fertőtleníti a testet,
ruházatot, poggyászt.
A SAFETY GATE használatát elsősorban forgalmas helyeken javasoljuk:
-

irodaházak, vállalatok, gyárak, irodák, egyéb munkahelyek, építkezések;
szállodák, bankok, kórházak, iskolák;
színházak, kulturális intézmények, szabadidőparkok, bevásárlóközpontok;
közösségi közlekedési helyszínek, közlekedési eszközök, repülőterek;
rendezvények, események.

Illetve minden olyan helyen, ahol a sok ember jelenléte fokozza a vírus terjedésének esélyét.
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LEÍRÁS, ELŐNYÖK
A szóban forgó eszközt társaságunk egy magyar gyártó partnerrel együttműködve értékesíti.
A kapu MEGVÁSÁRLÁSA mellett van lehetőség HOSSZÚ TÁVÚ és ALKALMI BÉRLÉSRE is.

A SAFETY GATE funkciója, hogy biztonságosabbá tegye a közösségi helyek működését.

•

a fertőtlenítő permet elpusztítja a bőrön, a ruházaton, poggyászon megtelepedő vírusok
és baktériumok 95%-át

•

áthaladáskor a fertőtlenítés mindössze 5 mp-ig tart, a szer minimális cseppfoltot sem
hagy a ruhán, sminkben, hajban nem tesz kárt

•

a kapu működtetéséhez nincs szükség személyzetre, az áthaladók számára könnyen
használható, hangjelzésekkel figyelmeztet

•

testhő- és maszkellenőrző funkció, teljes test-, ruházat- poggyászfertőtlenítés mellé
extra kézfertőtlenítővel is felszerelve

•

kerekein egyszerűen az installálás helyére mozgatható, majd a tárolási helyére
gurítható, használatakor stabilan áll

•

óránként akár 600 áthaladó teljes fertőtlenítését ellátja, kiemelt megelőző funkciót lát
el, és fokozott egészségügyi biztonságot teremt

Továbbá adott esetben alkalmas arra is, hogy egy vállalatnál átvegye a komplett beléptetőkapu
szerepét, segítve ezzel a járványhelyzetben történő kontaktkutatást. A fertőtlenítő kapu több
funkcióval segíti elő ezt a folyamatot:

•
•
•
•

beépített arcfelismerő
érintésmentes testhőmérséklet-mérő (tetszőleges °C-ra beállítva, de ez bővíthető)
kézfertőtlenítő automata
360°-os ködporlasztásos fertőtlenítés
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HASZNÁLATA
A SAFETY GATE többlépcsős egészségbiztonsági ellenőrzést és teljes körű fertőtlenítést végez.

1.

MASZKELLENŐRZÉS: A belépés előtt ellenőrzi a maszkviselés betartását.

2. TESTHŐMÉRÉS: A testhőmérséklet-mérés (csuklón vagy homlokon) érintésmentesen
történik. Magas testhőmérséklet esetén a kapu jelzést ad, de az áthaladás zavartalan,
így saját protokoll szerint lehet eljárni.
3. KÉZFERTŐTLENÍTÉS: A kapuba lépés előtt kézfertőtlenítésre is lehetőség van – ez
elsősorban akkor lehet fontos, ha poggyászt tart a kezében az áthaladó, és a tenyér
felülete emiatt el lenne zárva a porlasztott fertőtlenítőtől.
4. TELJES FERTŐTLENÍTÉS: A kapuba lépéskor a szenzorok aktiválják a fertőtlenítő
beporlasztását. Az eszköz biztonságos koncentrációjú fertőtlenítőszert permetez a
kapuba, és mindössze 5 másodperc alatt kifejti a hatását.

EXTRA BELÉPTETŐ (OPCIONÁLIS): A Safety Gate szoftvere összeköthető üzemi, vállalati
beléptető rendszerekkel, így kiválthatja azokat, nem szükséges két lépésben megoldani a
beléptetést és a fertőtlenítést.

Kiemelt műszaki információk
A SAFETY GATE nem igényel előzetes műszaki kiépítést, egyszerű 220 voltos hálózatról működik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

méret: 120 x 60 x 215 cm
tömeg: 162 kg
porlasztó nyílás: 10 db
ködporlasztás módja: atomizáló
permetezési idő: 5 mp
hőmérsékletmérés: infravörös fénnyel
hőmérő pontossága: +/- 0,3 Celsius-fok
óránkénti teljesítmény: 600 ember
üzemi feszültség: 110 V / 220 V
képernyő átmérője: 17,2 cm
tartály térfogata: 20 liter
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ÁRAK, SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
1 db fertőtlenítő kapu* listaára: 12 000 euró + áfa.
A fertőtlenítő kapura most kedvezményt tudunk biztosítani, így bevezető áron:
1 db SAFETY GATE fertőtlenítő kapu 9000 euró + áfa
Próbálja ki kockázatmentesen a SAFETY GATE-et! Bérelje ki 2 hétre a kaput, és ha ezután a
megvásárlás mellett dönt, a bérleti díj összegét levonjuk a vételárból.
*A gép jelenleg kétféle színben elérhető: fehér, sötétszürke.
Fizetési kondíciók
-

50% előleg szükséges megrendeléskor, átutalással
a fennmaradó 50% a kapu telepítésétől számított 8 napon belül, átutalással

Szállítás, üzembe helyezés, karbantartás
A raktáron lévő kaput cégünk a megrendeléstől, illetve az előleg beérkezésétől számított néhány
munkanapon belül kiszállítja. Amennyiben épp nincs raktáron, az előleg beérkezésétől 40 napon
belül tudjuk biztosítani a fertőtlenítő kaput. A szállítást és telepítést társaságunk szakemberei
végzik. A gép havi karbantartást igényel. A karbantartás, tisztítás éves összege Budapesten és
Pest megyében 90 000 Ft + áfa / gép, vidéken 160 000 Ft + áfa / gép.

BÉRBEADÁS
Alkalmi bérlésre, rövidebb, illetve hosszabb távú bérlésre is van lehetőség, amelyről további
egyeztetést javaslunk.
Egy- vagy többnapos rendezvények, céges vagy sportesemények, filmforgatások,
átmeneti/változó helyszínek fokozott járványügyi biztonságáért, illetve időszakosan fellépő
egészségbiztonsági ellenőrzések könnyű és szakszerű lebonyolításáért bérelhet alkalmanként
vagy rövid távra.
Üzemekbe, irodaházakba, közintézményekbe, színházakba stb. hónapokra, teljes szezonokra,
félévekre is igényelhet speciális járványbiztonsági eszközöket hosszabb távra tartós bérletbe.
A bérleti időszak lejárta után az eszközöket elszállítjuk, így tárolásukról sem kell gondoskodni.
KIEMELT AJÁNLAT: A kapuk saját arculattal elláthatók, brandingelhetők, amelyről igény szerint
szintén egyeztetés szükséges.

4

Fertőtlenítőszer-árak

Ecowian Higén+99 fertőtlenítő töltőanyag-koncentrátum árai
Kiszerelés: 0,75 literes műanyag, visszaváltható flakon
nettó ár

bruttó ár

1-30 db-ig

2 200 Ft

2 794 Ft

31-60 db-ig

1 870 Ft

2 375 Ft

61-100 db-ig

1 760 Ft

2 235 Ft

100 db felett

1 650 Ft

2 095 Ft

Megjegyzés: Minimum rendelés: 10 db flakon; az első rendelésnél a 0,75 literes újratölthető flakon
nettó ára 1000 Ft/ db / 1270 Ft bruttó, mely nem tartalmazza a vegyszer árát! A feltüntetett
fertőtlenítőszerárak nem tartalmazzák a flakon árát! 1 flakon 10 liter vízzel hígítva cca. 1000 ember
kapun való átjutására elég.

Ecowian Higén+99 kézfertőtlenítő ára
Kiszerelés: 5 literes műanyag, újratölthető kanna
nettó ár

bruttó ár

1 liter 2 040 Ft

2 591 Ft

5 liter 10 200 Ft

12 954 Ft

Megjegyzés: Minimum rendelés: 1 db 5 literes kanna; az első rendelésnél az 5 literes újratölthető
kanna nettó ára 1500 Ft / 1905 Ft bruttó, mely nem tartalmazza a fertőtlenítőszer árát! A feltüntetett
kézfertőtlenítő árak nem tartalmazzák a kanna árát! 1 liter kézfertőtlenítő átlagosan 1600 ember
kézfertőtlenítésére elég.
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A SAFETY GATE fertőtlenítő kapura tett ajánlatunkat a megküldésétől számított 90 napos
kötöttséggel terjesztjük elő azzal, hogy az magában foglalja a Budapest és Pest megye területén
való helyszínre szállítás díját is.
A gépek installálását Budapesten és az ország területén ingyenesen végezzük.
Továbbá állunk rendelkezésükre ajánlatunkkal kapcsolatos bármely kérdésben, észrevételben.

Elérhetőségeink:
info@safetymarket.hu
www.safetymarket.hu

Petke Balázs

Sallai György

Knőbl Péter

Telefon: +36 20 565 0816

Telefon: +36 30 373 5937

Telefon: +36 70 335 8841

Sikeres együttműködésünkben bízva, tisztelettel:

A SAFETYMARKET.HU csapata
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Melléklet - TANÚSÍTVÁNYOK
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