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deconta, asbest uzaklaştırma ekipmanlarının üretimi, satışı ve kiralanması
konusunda 1990 yılından beri hizmet vermektedir.

Kalitesi, hızlı servis hizmeti ile tüm dünyada iyi bilinen bir marka olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Merkezi Almanya olan deconta, birçok ülkede
hizmet vermekte olup Türkiye temsilciliğini ZIEL® A.Ş. yapmaktadır.

Yenilikçi ürünleri ve kapsamlı hizmeti ile deconta tüm asbest uzaklaştırma
ekipmanları için yetkin bir üreticidir. ZIEL® deconta ürünlerini satış, kiralama ve
teknik servis hizmetini vermektedir.

deconta,

• Tasarlar
• Üretir
• Pazarlar
• Servis hizmeti verir

Asbest,

Kimyasal direnci yüksek, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, kolayca eğilip bükülebilen,
çimento ile çok iyi bağlanabilen, mikroorganizmalara karşı dirençli, iyi bir yalıtım
maddesidir. Birçok çeşidi olan asbest kanserojen özelliği olması nedeniyle
yasaklanmıştır, bu nedenle asbest uzaklaştırma işlemleri uygun ekipmanlarla
yapılmalıdır. Akciğer ve bronşlara kaçan en ufak bir lif parçası tedavisi olmayan
hastalıklara yol açar. Asbest sökümü yapan çalışanların, çevrenin ve ortamda
bulunan tüm insanlarının sağlığı için asbest söküm ekipmanlarının standartlara
uygun, kaliteli ve asbest söküm yönetmeliklerine uygun olması zorunludur.
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2.2. Deco Mobil (Personel Hijyen Tesisleri ) 

Deco Mobil Peronel hijyen tesisleri , taşınabilir duş sistemleri olarak asbest söküm işlerinde bir çok avantajı
bir arada sunar. Birçok farklı modelde üretilebilen Deco Mobiller müşteri taleplerine göre
şekillendirilebilirler.

Çalışma alanını terk eden personel üzerindeki asbest liflerinin dağılımını önlemek için soyunma bölümü
negatif basınç altında tutulur.
1-2 duş odalı modelleri mevcuttur. Ayrıca personel için dinlenme yeri, tuvaleti olan modelleri de mevcuttur.
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2.2. Deco Mobil (Personel Hijyen Tesisleri ) 

Yaklaşık ölçüler :
ECO 3000: 3 odalı, Box body 2826 x 1524 x 2020 mm
C 4000: 3 ya da 4 odalı, Box body 3826 x 2018 x 2020 mm
C 5000: 3, 4 ya da 5 odalı , Box body 4586 x 2018 x 2020 mm

C / D 5000

C / D 4000

ECO 3000

4


