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COPPER: Hard on microbes, Soft on humans

Copper and its alloys are 
the only solid materials 
for which it has been 
clinically proved that 
they can eliminate almost 
all of the microbes that 
are deposited on their 
surface in little time! 
The new certified copper 
product range from 
CONVEX has come 
to provide safety 
for health and high 
aesthetics in every place.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΛΚΟΥ
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Ο χαλκός και τα κράµατά του 
είναι τα µοναδικά στερεά υλικά 
για τα οποία έχει κλινικά αποδειχθεί 
ότι µπορούν να εξουδετερώνουν 
συνεχώς το σύνολο σχεδόν των 
µικροβίων, που επικάθονται στην 
επιφάνειά τους, µέσα σε λίγη ώρα!
 
Η νέα πιστοποιηµένη σειρά 
προϊόντων χαλκού από την CONVEX, 
ήρθε για να προσφέρει ασφάλεια 
και αισθητική σε κάθε χώρο.

Η ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ CONVEX

THE ANTIMICROBIAL COPPER PRODUCT RANGE  BY CONVEX
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Αντιµικροβιακή αποτελεσµατικότητα σε συνθήκες εσωτερικού χώρου
Antimicrobial effectiveness under typical indoor conditions

Ο ΧΑΛΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο, ότι οι επιφάνειες 
χαλκού εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη αντιµικροβιακή 
προστασία, σκοτώνοντας το 99,9% των βακτηριδίων, 
που επικάθονται σε αυτές, µέσα σε 2 ώρες. 
Έρευνα αποδεικνύει ότι οι επιφάνειες αντιµικροβιακού 
χαλκού µειώνουν τον κίνδυνο των λοιµώξεων 
σε ποσοστό µεγαλύτερο από 40%.

Stainless Steel

Triclosan-Containing Plastic Silver-Containing Coating A

Silver-Containing Coating B Antimicrobial Copper

ΧΑΛΚΟΣ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
Ο χαλκός αποτελεί τον καλύτερο σύµµαχο στην πολιτική 
της ανακύκλωσης, καθώς ανταποκρίνεται 100% 
στις απαιτήσεις του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών 
(UNEP), για την προστασία του περιβάλλοντος.  
Το “κόκκινο µέταλλο”, µετά τη χρήση και την εφαρµογή του, 
µπορεί να επιστρέψει ξανά στο φυσικό περιβάλλον 
αυτούσιο, χωρίς καµιά µεταβολή και στη συνέχεια 
να ξαναχρησιµοποιηθεί.

COPPER - A 100% RECYCLABLE MATERIAL
Copper is the best alloy of the recycling policy, 
as it completely meets the requirements of the United 
Nations Environment Program (UNEP) for environmental 
protection. The "red metal", after its usage and application, 
can return intact, without any changes, to the environment 
and be re-used thereafter.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Τρία βασικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν 
τις ιδιότητες του αντιµικροβιακού χαλκού:

Α.  Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ: 
Καθώς σκοτώνει συνεχώς τα βακτήρια 
που προκαλούν λοιµώξεις στον άνθρωπο.

B.  Η MEΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ: 
Εφόσον η φυσική µεταβολή στο χρώµα του, 
δεν µειώνει την αποτελεσµατικότητα του.

Γ. Η ΑΣΦΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΗ: 
Γιατί δεν βλάπτει ούτε τον άνθρωπο - αντιθέτως 
τον ευεργετεί - ούτε το περιβάλλον.

Εργαστηριακές έρευνες απέδειξαν, πως οι επιφάνειες αντιµικροβιακού χαλκού, απωθούν τον κίνδυνο µολύνσεων κατά 90%-100% περισσότερο, από ότι άλλες επιφάνειες 
όπως πλαστικό, ανοξείδωτο, αλουµίνιο ή χρωµατιστή πλάκα αλουµινίου.
Laboratory researches have proved that antimicrobial copper surfaces repel the risk of infections by 90%-100% more than other surfaces such as plastic, stainless steel, 
aluminium or coloured aluminium plate. 

*(The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare - associated   
Infections - Panos A. Efstathiou - European Infectious Disease, 2011;5(2):125-8)

*(The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare - 
associated  Infections - Panos A. Efstathiou - European Infectious Disease, 
2011;5(2):125-8)

*(Antimicrobial Activity of Copper Alloys compared to Aminoglycosides against multidrug resistant bacteria E. KOUSKOUNI, I. TSOUMA, I. PATIKAS, K. KARAGEORGOU, 
Z. MANOLIDOU, M. TSERONI, I. AGRAFA, P.EFSTATHIOU (ATHENS, GR)-Athens University School of Medicine- ECCMID-ICC 2011)

COPPER PROTECTS HUMAN HEALTH
It is scientifically proved that copper surfaces 
ensure the most efficient antimicrobial protection, 
by killing the 99.9% of the microbes deposited 
on them, within 2 hours. Research has shown that 
antimicrobial copper surfaces can reduce the risk 
of infections by a percentage higher than 40%.

KEY ADVANTAGES 
OF ANTIMICROBIAL COPPER
Three fundamental characteristics represent 
the properties of antimicrobial copper:

A. CONTINUOUS ACTION: As it constantly kills
the bacteria that cause infections to humans.

B. LONG DURABILITY: Since its natural colour 
change does not decrease its efficacy.

C. SAFE USE: Because it harms neither 
humans (on the contrary, it benefits them) 
nor the environment.
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The internationally established 
"Cu+" marking for antimicrobial 
copper is used by leading 
manufacturers in order to certify 
their products as the most efficient 
ones for the antimicrobial protection 
of touch surfaces.

Το παγκόσµιο σήµα Cu+ 
του αντιµικροβιακού χαλκού, 
χρησιµοποιείται 
από κορυφαίους 
κατασκευαστές, για να 
πιστοποιεί τα προϊόντα τους, 
ως τα πλέον αποτελεσµατικά 
στην αντιµικροβιακή 
προστασία επιφανειών αφής.

Η εµπορική σήµανση Cu+ λανσαρίστηκε δηµόσια 
στις 14 Μαρτίου του 2010 στην Καλιφόρνια. 
Το όνοµα «αντιµικροβιακός χαλκός» και το σήµα 
Cu+, αποτελούν το επίσηµο παγκόσµιο λογότυπο, 
διαθέσιµο για χρήση µόνο στις πιστοποιηµένες 
για τον σκοπό αυτό βιοµηχανίες παραγωγής 
προϊόντων χαλκού.

The Cu+ trade mark was launched in public 
on March 14, 2010, in California.
The name "antimicrobial copper" and the 
Cu+ marking are the official international logo, 
available for use only by copper product 
manufacturing industries which are certified 
for this purpose.

Η ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ CONVEX

THE ANTIMICROBIAL COPPER PRODUCT RANGE BY CONVEX
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