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SALTO Systems & BioCote I antimicrobiële coating-technologie
®

inspiredaccess

SALTO Systems draadloze toegangscontrole oplossingen

DRAADLOOS NETWERK
TOEGANGSCONTROLE SYSTEMEN
SALTO® Systems en BioCote®

SALTO introduceert de toonaangevende antimicrobiële zilver ion
technologie in samenwerking met BioCote®, deze technologie helpt
het elimineren van microben op product oppervlakken tot 99,9%.

4 Over BioCote®
BioCote Ltd is de marktleider in bewezen antimicrobiële technologie en wereldklasse adviesdiensten.
BioCote Ltd werkt samen met bedrijven over de hele wereld, die hun superieure, bewezen technologieën gebruiken
om producten te beschermen tegen microben zoals bacteriën, schimmels en zwammen. SALTO BioCote beschermde
producten zijn geschikt voor gebruik in vele commerciële omgevingen waaronder horeca, hospitality, faciliteiten, retail,
catering, laboratoria, en gezondheidszorg.

4Hoe BioCote® technologie werkt
BioCote® is een antimicrobiële coating op basis van
zilver ionen dat ontworpen is om continu, ingebouwde
bescherming te bieden op het oppervlak van producten.
Zij binden met microben en beschadigen hun cellen
dusdanig dat deze niet meer functioneren en voortplanting
wordt voorkomen.

4BioCote® Bescherming
‘Antimicrobieel’ is de term die gebruikt wordt om iets
te beschrijven dat het vermogen heeft om groei van
microben, bacteriën en schimmels te weerstaan. BioCote®
antimicrobiële bescherming is gebaseerd op zilver ion
technologie.
Deze technologie, in de vorm van een toevoeging wordt
verwerkt in producten op het moment van fabricage.
Uitgebreide testen hebben aangetoond dat BioCote® zijn
antimicrobiële eigenschappen behoud voor een continue
antibacteriële bescherming voor de gehele levensduur van
het product.

betere antimicrobiële prestaties om product oppervlakken te
beschermen tegen aantasting.

Op BioCote® beschermd oppervlak is aangetoond dat het
niveau van microben kunnen worden verminderd tot wel
99,9%. Alle met BioCote® beschermde producten worden
regelmatig gevalideerd en door kwaliteitscontroles getest
op ISO 22196 indien van toepassing, in een onafhankelijk
laboratorium. Het merk BioCote® is een garantie voor

BioCote Ltd heeft verschillende milieu-onderzoeken uitgevoerd
die gepubliceerd zijn in het Journaal van infectiepreventie Vol. 10
(1): 6-12, januari 2009, British Journal of Nursing communautaire
Vol 14 (6 supp) 51-3 juni 2009 en het Journal of Applied
Microbiology Volume 110, Issue 1, pagina’s 266-276, januari
2011.

www.saltosystems.nl

4BioCote® bescherming is eenvoudig, veilig en effectief
BioCote® zilver-ion-technologie is eenvoudig

De BioCote afwerking wordt toegepast op delen van het
Beslag tegen een lage extra vergoeding. De zilveren coating
heeft geen invloed op de esthetiek van het product en BioCote®
beschermde producten vereisen geen specialistische reiniging
of extra onderhoud.
Gewoon normaal reinigen is nodig om de garantie van de
coating te behouden.
®

BioCote® zilver-ion-technologie is veilig

BioCote® is een antimicrobiële coating met zilver, het zilver
breekt na verloop van tijd niet af, zal niet vervagen en is tevens
niet van behandelde oppervlakken af te wrijven.

BioCote® antimicrobiële bescherming is effectief
tegen een breed scala van micro-organismen

4SALTO assortiment beschermd door
BioCote® Zilver Ion-technologie
Wat kan SALTO BioCote®-technologie voor u betekenen
BioCote® zilver ion-technologie reduceert het niveau van microben op SALTO beslagen tot wel 99,99%. Gezien het feit
dat microben zich gemakkelijk verspreiden van deur tot deur door mensen in hun dagelijkse werkzaamheden, helpt deze
technologie de verspreiding in en rond een gebouw te verminderen.
SALTO BioCote® helpt u van een schoner, veiliger en meer hygiënische omgeving te voorzien voor al uw medewerkers,
bezoekers en/of klanten.

4SALTO BioCote® afwerking
SALTO biedt een uitgebreide serie van elektronische beslagen die voorzien zijn
van de BioCote® zilver ion antimicrobiële technologie.
SALTO XS4 elektronische beslagen bieden vele voordelen door het gebruik van
deze speciale antimicrobiële afwerking.
Het assortiment omvat draadloze on-line real time beslagen, draadloze beslagen,
stand-alone beslagen, AMOK beslagen, SKG beslagen en nog veel meer.
De met BioCote® behandelde beslagen wijkt enigszins af van de standaard
SALTO afwerking door de combinatie van lak en zilver ion deeltjes. De afwerking is
duurzaam en behoudt zijn antimicrobiële prestaties over de verwachte levensduur
van het beslag.
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4 SALTO BioCote® antimicrobiële technologie is geschikt voor:

Gezondheidszorg

Retail

Faciliteiten – Sport

Voedingsindustrie

Catering

Woningmarkt

Onderwijs

Laboratoria

Verzorgingshuizen

4 Over SALTO Systems:
Sinds haar oprichting in 2001 is SALTO Systems
uitgegroeid tot de marktleider in state-of-the-art
elektronische toegangscontrolesystemen.
Bewust van de behoefte aan een nieuw concept voor
toegangscontrole, heeft SALTO een breed scala van
innovatieve producten ontwikkeld, zoals het SALTO
Virtual Network en XS4 access control platform,
terwijl onze elektronische deurbeslagen, wandlezers
en on-line en off-line besturingseenheden inmiddels
de toegangsbeveiliging van een groeiend aantal
eindgebruikers, van luchthavens tot ziekenhuizen,
banken tot overheidsgebouwen en universiteiten tot
hotels, beheren.
Ons gloednieuwe hoofdkantoor en onze high capacity
fabriek zijn volledig uitgerust met de nieuwste JIT (Just
in Time) productietechnologie, terwijl doorlopende,
aanzienlijke investeringen in een toegewijd RD&I-team
(Research, Development & Innovation) ons in staat
stellen in de voorhoede van de moderne mechanische,
elektronische en software design te blijven. Samen
met de ISO-9001:2008 en ISO-14001:2004
certificeringen, zorgt dit ervoor dat wij beschikken over

nauwgezette kwaliteitsbeheers-systemen die garanderen
dat wij bij het design, de ontwikkeling en productie van
onze elektronische toegangscontroleproducten er altijd
naar streven de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaarden
te bereiken, een vereiste voor zowel u, onze klanten als
voor het milieu.
Om de internationale groei te ondersteunen beslaat
ons distributiepartnernetwerk meer dan 70 landen.
We hebben vestigingen in Spanje, Groot-Brittannië,
Verenigde Staten, Australië, Canada, Denemarken,
Frankrijk, Finland, Duitsland, Nederland, Mexico,
Noorwegen, Portugal, Singapore, Zweden en
de Verenigde Arabische Emiraten met nog meer
openingsplannen voor vestigingen in andere landen.
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