Chceme Čechům dopřát čisté prostředí
Chceme, aby bez obav navštěvovali
restaurace, ubytovací zařízení, fitness centra, kina, divadla
a další místa v uzavřených prostorách
Aby se co nejvíce vrátili ke svému normálnímu životu

Značka Vitex s tradicí od roku 1932, nabízí více jak pět let
antibakteriální a antivirotické barvy, které v řádu několika hodin
likvidují buňky bakterií a virů a významně snižují riziko přenosu.
Díky dlouhodobému vývoji, vlastním technologiím a spojení s významnou
chemicko-technologickou společností Basf, dodává Vitex jedny z nejkvalitnějších
barev na trhu a to vše je potvrzeno mnoha certifikacemi.

Nový vysoký standard EU pro hodnocení

Certifikace IMSL označuje výrobek, který

kvality ovzduší uvnitř místnosti během

splňuje nevyšší certifikaci oblasti hygieny a

aplikace barvy i po jejím působení na stěnách

ochrany materiálů se kterými přichází

v delším časovém úseku. Barvy Vitex mají

člověk do styku. V případě výrobků Vitex jde

současně velice nízké množství těkavých

především o antibakteriální, hypoalergenní

látek (ikona LOW VOC) a jsou bez čpavku.

a antimikrobiální účinky.

V České a Slovenské republice jsme jediní
s certifikací A+ a Evropě jako jedni z mála.

Výhradním distributorem značky Vitex je společnost BODY Color s.r.o.,
která se distribuci a prodeji barev věnuje od roku 2008.
Jsme součástí profesní asociace Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů

Bakterie nebo vir může na zdi zůstat až 28 dní.
Pokud se
takového
místa
dotkne
další člověk, dochází
Chceme
Čechům
dopřát
čisté
prostředí
k přenosu a následnému šíření.

Výmalba zdí, které se beztak v zařízeních takového typu pravidelně dělá,
sebou nyní přináší zcela nový důvod a to antibakteriálně čisté prostředí.
Antibakteriální barvy jsou navíc omyvatelné (čistitelné za mokra), takže
zůstávají déle hezké a čisté.
Na webu www.antibakterialni-barvy.cz je o jednotlivých barvách řečeno vše.
V rámci globálního mezinárodního firemního balíčku Vitex anti-covid care, lze
podpořit celou tuto akci pobídkou zvýhodněného nákupu barev, zajištění a proškolení
malířských firem, jak s barvami pracovat, zajištění příprav před a úklidu po malování.
Takto vymalovaný prostor označíme samolepkou:
U nás je bezpečno! Vymalovali jsme antibakteriálními barvami.
Tyto informace dáme na sociální sítě a na zmíněné www stránky
a samozřejmě je v zájmu zařízení (i profesních svazů) je sdílet svými
komunikačními kanály.
Bude se tak jednat o netradiční, ale prospěšný, způsob marketingu.
Složení barvy a jejich antibakteriální účinky byly potvrzeny například
Industrial Microbiological Technlogy - Velká Británie
Technickou univerzitou Liberec
a splňují normy ISO 21702, ISO 22196, ENV-JM-MONO (2018) 20 - OECD,
EN 13300/ISO 11998 a EN 15457

www.antibakterialni-barvy.cz

www.bodycolor.cz

