
Produkty z miedzi  
przeciwdrobnoustrojowej
MIEDŹ ze znakiem Cu+ zwalcza drobnoustroje

SeverusCopper ®



Katalog produktów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej linia:

 www.severuscopper.com

› Doświadczenie w biznesie

„SeverusCopper”

Ponad 30 lat doświadczenia w biznesie oraz produkcji w miedzi i stali nierdzewnej.
Tworzymy rzeczy z pasją i zaangażowaniem, stawiamy na doświadczenie naszej kadry i fachowe 
wykształcenie pracowników, rozwój oraz innowacyjność.
Firma PPHU Severus świadczy usługi na najwyższym poziomie. Dzięki międzynarodowej
współpracy  na rynku Europejskim a także zdobytym tam doświadczeniu jesteśmy gotowi 
spełniać najwyższe standardy wykonania.
Satysfakcja i zadowolenie naszych klientów jest dla nas inspiracją do nowych wyzwań. Do każdego 
tematu podchodzimy indywidualnie. Odpowiednie atesty i certyfikaty stanowią
solidny fundament firmy PPHU Severus.
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Linia „SeverusCopper” to cała gama produktów wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej 

lub w połączeniu ze stalą nierdzewną dla szpitali, hoteli i obiektów użyteczności publicznej w 
skład której wchodzą:
lklamki, uchwyty, poręcze, balustrady i pochwyty schodowe, poręcze łóżek i krzeseł, akcesoria 
meblarskie, płytki do popychania drzwi, armatura sanitarna, zlewy, umywalki, wanny, brodziki, 
maty pod prysznic, przełączniki i gniazdka elektryczne, stojaki na kroplówki, wózki opatrunkowe, 
płytki podłogowe i ścienne.

Firma PPHU SEVERUS może zastąpić obecne sprzęty i elementy dotykowe Miedzią 
Przeciwdrobnoustrojową, zapewniając w ten sposób niski koszt całkowitej instalacji.
Posiadając duże doświadczenie w realizacji różnych nietypowych i indywidualnych projektach, 
możemy:
• Dokonać wizytacji i przeglądu obiektu oceniając co i gdzie należało by zamontować lub  
   wymienić na Miedź Przeciwdrobnoustrojową.
• Przygotować ofertę w której uwzględnimy produkty, mocowania i akcesoria wykonane dla 
   konkretnego obiektu.
• Wykonać projekty i dostarczyć produkty oraz części wykonane dla konkretnych potrzeb 
   zgodnie z ostatecznymi uzgodnieniami.
• Zamontować produkty na miejscu w uzgodnionym terminie i czasie z personelem technicznym 
  lub pielęgniarskim inwestora.

Nasze doświadczenie w projektowaniu i metodach produkcji oraz montażu wpływa na wysoką 
jakość produktów. Oczywiście jesteśmy w stanie zarządzać tymi projektami i zapewnić gotowe 
rozwiązania w postaci produktów Cu+ oraz serwisu dla użytkowników końcowych.
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Mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej (ang. Antimicrobial Copper ) określa się miedź i jej stopy  

których skuteczność przeciwdrobnoustrojowa została naukowo udowodniona w drodze badań laboratoryjnych  

i klinicznych oraz potwierdzona niezależną weryfikacją przez Amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EPA ). 

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny stały środek powierzchniowy zarejestrowany przez EPA wykazujący  

skuteczność w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.

Marka „Miedź Przeciwdrobnoustrojowa” oraz znak „Cu+” gwarantują przeciwdrobnoustrojową skuteczność zastosowanych 

materiałów. 

 www.severuscopper.com
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W Szpitalach, przychodniach i obiektach użyteczności publicznej wzory mogą się różnić wyglądem 
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Atesty i certyfikaty
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