
 
 

 

 

Výhody dezinfekční brány HANA v porovnání s jinými známými 
řešeními: 

1. Velikost 
• Nízká hmotnost 
• Snadná manipulace 
• Variabilita umístění 
Brána HANA váží jen 55 kilogramů, lze ji tedy snadno přemisťovat a může tak 
obsloužit i několik stanovišť v rámci jednoho jediného dne. Typický případ může 
být škola, kdy ráno může brána dezinfikovat při příchodu žáků a učitelů a po 
uzamčení školy může být brána přemístěna ke vchodu do jídelny a chránit zdraví 
žáků tam. 
 

2. Design 
• Vhodná jak do interiéru (brány, které nabízí konkurence, jsou z důvodu jejich 

velikosti vhodné do exteriéru) 

DEZINFEKČNÍ BRÁNA 

Ke vchodům do prodejen, výtahů, 
úřadů, výrobních podniků, kanceláří 
a dalších veřejných prostor. Bránou 
lze projít i s nákupním vozíkem. 

snadná manipulace délka dezinfikování náplň na min. 4000 dávek 

výškové senzory pro 
různé výškové kategorie 

nepřichází do 
kontaktu s očima 

biocidní roztok s koloidním 
stříbrem, bez alkoholu 



 
 

• Možnost umístění před kanceláře, výtahy 
• Možnost rychlého odstranění a „zprůchodnění“ prostor 
Brána HANA má příjemný, jednoduchý design, je malá a relativně lehká, není 
nutné ji instalovat napevno. Z těchto důvodů vyhovuje požadavkům na umístění 
do vnitřních prostor, ve kterých nepůsobí rušivě a neodporuje požárním 
předpisům, protože ji lze okamžitě odstranit bez demontáže. 
 

3. Obsluha 
• Automatický provoz 
• Jednoduchá obsluha, zapojení i výměna nádoby s roztokem 
Obsluha brány v podstatě neexistuje. Uvedení do provozu proběhne podle 
jednoduchého návodu v podstatě pouze připojením do elektrické zásuvky. 
Výměna náplně je stejně jednoduchá, jednoduché instrukce jsou pro jistotu 
uvedeny přímo v prostoru pro náplň, v podstatě jde pouze o odšroubování a 
zašroubování kanystru s náplní. 
 

4. Dezinfekční náplň 
• Dezinfekční antibakteriální přípravek s obsahem koloidního stříbra 
• Dezinfekční roztok neobsahuje chlór ani alkohol, nezapáchá 
• 1L roztoku dezinfikuje více než 300 osob 
Náplň brány není nijak obtěžující, nezapáchá. I proto je brána vhodná do 
vnitřních prostor. Spotřeba roztoku je proti jiným známým řešením řádově nižší 
(jiná řešení např. 1L roztoku na 45 osob). 
 

5. Cena 
Brána HANA je vyrobena v Evropě (Slovensko) a její cena je v současné době 
nejnižší na trhu obdobných zařízení. 
Také spotřeba náplní je u brány HANA řádově nižší, a dlouhodobé provozování 
je tak výrazně výhodnější. 
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