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Microban antibakteriální ochrana 
je integrovaná v rukojeti a ve víčku 
rukojeti u COLOP Classic Line. 

2300 30 x 45 mm

2600 37 x 58 mm

Microban® je zaregistrovaná značka u 
společnosti Microban Products Company.
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2360 30 x 45 mm

2660 37 x 58 mm

Razítka s 
antibakteriální 
ochranou
—

Informace 
o Microban®

Microban je globálním lídrem v oboru integrované 
antibakteriální ochrany.

Microban antibakteriální ochrana      
• poskytuje výrobkům další stupeň ochrany před škodlivými 
 mikroby jako bakterie nebo plísně, které mohou způsobit 
 křížové kontaminace, skvrny a poškození výrobku                              
• prošlo rozsáhlými, nezávislými laboratorními texty a 
 vykazuje zpětně dlouhou historii bezpečného použití. 
 Aditiva Microban jsou integrována ve výrobcích 
 předních výrobců spotřebního a průmyslového zboží 
 a zdravotnických výrobků.                                          
•  během výrobních procesů je ochrana zapracována do 
 produktu a nemůže být smyta, tzn. je trvale účinná. 
 Působí po celou dobu životnosti výrobku. COLOP používá 
 Microban 3G Silver™. Po celá staletí je stříbro známé svými 
 antibakteriální účinky.  

Provedené testy potvrzují 99,9% redukce škodlivých 
bakterií jako E. coli, MRSA a salmonela.

Pod mikroskopem se ukáže efektivnost 
antibakteriální ochrany Microban:

Plochy s ochranou 
Microban®

Po 2 hodinách Po 24 hodinách

Po 2 hodinách Po 24 hodinách

Nechráněné 
plochy



Microban® je zaregistrovaná značka u společnosti Microban Products Company.

Mnoho lidí používá v každodenním životě razítka - 
to znamená, že se jich často dotýkají a přenášejí 
bakterie. Přímo při výrobě zabudovaná antibakteriální 
ochrana Microban® zabraňuje růstu škodlivých bakterií.

Nejdůležitější kontaktní zóny 
jsou opatřeny Microban® 
antibakteriální ochranou 

Classic Line: 
Rukojeť a víčko rukojeti

Printer Line: Plášt´ 
strojku a Image okénko

Pocket Stamp Plus: 
Plášt´ strojku

COLOP používá Microban 
3G Silver™ technologii

COLOP se pravidelně účastní 
Microban programů pro 
zabezpečování jakosti

1 razítko = 
2 designy ImageCard™ 

Microban
Printer Line a
Pocket Stamp Plus

COLOP® a Microban® –
silné partnerství! 
Razítka s antibakteriální 
ochranou

Printer 20
Pocket Stamp Plus 20
14 x 38 mm

Printer 30
Pocket Stamp Plus 30
18 x 47 mm

Printer 50 
30 x 69 mm

Printer 60 
37 x 76 mm

Printer 40
23 x 59 mm

Antibakteriální ochrana Microban je zabudována v rukojeti 
a v Image okénku u Microban Printer 10-60, stejně tak jako 
v nejdůležitějších kontaktních zónách u COLOP Microban 
Pocket Stamp Plus.

Printer 10
10 x 27 mm




