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РЕшЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

■ Автоматични входни врати 

■ Специализирани медицински врати - лъчезащитни, оловни, херметични 

■ Антибактериална и бактерицидна защита за коридори, стени, ъгли и врати 

■ Автоматични бариери и паркинг-системи 

■ Входни изтривалки

■ Антибактериална система завеси за преграждане на пространство с лежащо болни 

■ Система за болнични и цитотоксични отпадъци 

Производство ■ Инженеринг ■ Монтаж ■ Сервиз



АВТОМАТИЧНИ ВхОДНИ  И
СПЕцИАЛИЗИРАНИ МЕДИцИНСКИ ВРАТИ



 Херметични врати
 Оловни врати
 Лъчезащитни врати
 Плъзгащи  врати
 Автоматика за врати на панти
 Въртящи врати
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Предимства:

■ Улесняват човекопотока, особено при преминаване на хора в неравностойно положение
■ Гарантират се безопасни условия на труд за служителите
■ Опция за автоматизация и мониторинг на вратите
■ Съвместимост на вратите с други странични съоръжения, BMS и системи за контрол на достъпа
■ Специфични решения за „чисти помещения” с висок клас на хигиена
■ Спестяват разходи за отопление и климатизация
■ Възможна интеграция със системи за физически контрол на достъпа и работно време
     за служители и посетители във всяка зона
■ Ниска консумация на ток, преминаване в ръчен режим при липса на ел. захранване
■ Възможност за настройка на скоростта за отваряне/затваряне,
     както и пауза в отворено положение
■ Температурен режим от –20°C до +50°C 
■ Избор на гъвкав режим на работа (заключено, изход, автоматичен, зимен, отворено)
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АВТОМАТИЧНИ БАРИЕРИ 
И ПАРКИНГ-СИСТЕМИ 



Предимства:

■ Контрол на достъпа до паркинга
■ Безопасност на сградите и собствеността
■ Правилно управление на потока от автомобили на служители и посетители
■ Гарантиране на удобни паркоместа за служителите
■ Възможност за интеграция със система за контрол на достъпа
■ Опция за въвеждане на платено паркиране в определени зони
■ Проследимост и мониторинг на трафика на автомобили, приходите и анализ
     на натоварването и използваемостта на паркинг-зоните
■ Възможност за изграждане на модулни многоетажни паркинги за увеличаване
     паркоместата при недостиг
■ Лека експлоатация, гарантиран сервиз и поддръжка

    Електромеханични бариери с рамо от 4 метра до 8 метра
   Електрохидравлични бариери с рамо от 4 метра до 8 метра  
   Интегрирани паркинг-системи  



АНТИБАКТЕРИАЛНА И БАКТЕРИцИДНА
ЗАЩИТА ЗА КОРИДОРИ,
СТЕНИ, ЪГЛИ И ВРАТИ www.assist.bg



Предимства:

■ Надеждна защита за стени, врати, коридори от удари и повреди
■ Елегантен и атрактивен дизайн и богат набор от цветове
■ Лек и бърз монтаж
■ Предпазват от вътрешноболнични инфекции

Листова антибактериална защита за стени и врати
Ръбохранители
Противоударна защитни бандове и буфери за интериора



Антибактериални ръкохватки
Декоративни антибактериални покрития за интериора
Бактерицидна защита за операционни
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www.assist.bgЗА БОЛНИЧНИ ОТПАДЪцИ

СИСТЕМИ Longopac



Предимства:

■ Практични и лесни за употреба
■ Различни модели и размери сакодържатели
■ Варианти за цветове и степен на здравина
     на консуматива Longopac
■ Решения за цитотоксични отпадъци
■ Спестяват време на заетия персонал
■ хигиенично решение – без контакт с отпадъците

    ВИДОВЕ КОНСУМАТИВИ:
Трипластов полиетилен - компактен, здрав, ефикасен
Цвят на консуматива - жълт, зелен, черен, син, прозрачен, червен
Маркиран и съобразен като здравина жълт консуматив за биологичните отпадъци
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LongopaC  - ВИДОВЕ САКОДЪРЖАТЕЛИ И КОНТЕЙНЕРИ:

Серия „Динамик” от неръждавейка - Mini, Midi, Maxi 
Шкафове за разделно сметосъбиране
Система Flex за вграждане или за санитарни помещения
Pactosafe - ефективно управление на опасни отпадъци
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АНТИБАКТЕРИАЛНИ ПРЕГРАДНИ 
СИСТЕМИ ЗАВЕСИ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ



ВхОДНИ ИЗТРИВАЛКИ www.assist.bg



Какво печелите, когато избирате решение за здравеопазването от АССИСТ

■  Компетентна консултация от наш специалист
■  Имате право на безплатен оглед на място
■  Проектиране и инженеринг 
■  Справедлива и прозрачна персонализирана ценова оферта
■  Опции и варианти за избор на съоръжения и окомплектовка
■  Европейско качество и сертификати за всички продукти и изделия
■  Разяснение за норми и изисквания за безопасност на потребителя 
■  Нестандартни решения – специфични размери, цвят и аксесоари
■  Кратки срокове за доставка
■  Качествен монтаж
■  Осигурена поддръжка в гаранционния срок
■  Извънгаранционна поддръжка

Ние предоставяме високотехнологични и безопасни решения за автоматизация 
на всички видове врати и системи за достъп според индивидуалните потребности 
на клиента.

www.assist.bgНационален телефон  0700 10 677



■ Българска семейна компания, основана през 2001 г.

■ Собствена производствена и логистична база в София.

■ Обучени и сертифицирани партньори в страната .

■ Сертифицирана по: БДС En ISo 2001:2015;

      БДС En ISo 27001 и БДС En ISo 14000.

■ За първи път в България през 2001 г. АССИСТ реализира

       трансфер на технология за асемблиране на секционни

      врати с произволен размер с партньор от Канада.

■ Член на Конфиндустрия България и IDa-САЩ.

■ АССИСТ получава през 2009 г. награда BoSEI от японското

     правителство за качествено управление на процесите.

■ През 2017 г. започва процес на реинженеринг и

     обособяване на специално звено за сервиз

     и извънгаранционна поддръжка. АССИСТ стартира

     успешен проект с европейско съфинансиране.

■ През 2018 г. АССИСТ получава престижната награда от

     Международната Асоциация на Вратите в САЩ за

     най-добър „Международен дилър на годината”.

Цифри и факти

Собствениците на фирма АССИСТ получават 
наградата от президента на Международната 
Асоциация на Вратите в САЩ.
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