
Asbest Uzaklaştırma Ekipmanları 

Teknik Cihazlar
Sarf Malzemeleri 
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar 



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. Personel / Malzeme Hijyen Tesisleri 

Eco Line Personel hijyen tesisi, modüler bir yapıda olup, karantina bölgesiyle temiz bölümü ayırmak için
kullanılır. Hiçbir alete gerek kalmadan istediğiniz miktarda kabin birbirine bağlanabilir. Alüminyum köşe
profilleriyle, taban ve tavan elementlerinin sıkıştırılmasıyla yüksek bir stabilite sağlanır. 3-4 ve daha fazla
bölmeli olarak kullanılabilir.
Tamamı suya neme dayanıklı kompozit sert malzemeden.
Duş ve bağlantı boruları ile
Pencereli kapılar.
Hortum bağlantıları Geka flanşlı
Temiz ve düz yüzeyler basit temizlemeyi sağlar
Taban ve tavan elementleri alüminyum profillerle bağlıdır.
Yan duvarlar ve kapı elementleri, geri dönüşümlü (recycle) maddelerden üretilmiştir.
Taşıma paleti üzerinde sevk edilmektedir.
Tek kabin ölçüleri, (UxGxY) mm: 730 x 730 x 1965 Model 750
Tek kabin ölçüleri, (UxGxY) mm: 880 x 880 x 1965 Model 900

2.1. Duş Sistemleri (Personel Hijyen Tesisleri ) 

Deconta Eco Line (3 odalı duş sistemi) 

Deconta Smart Line (3 odalı duş sistemi) 

Smart Line Personel hijyen tesisi, modüler bir yapıda olup,
karantina bölgesiyle temiz bölümü ayırmak için kullanılır. Su
temin cihazı sistemden ayrıca tedarik edilmektedir.
Hiçbir alete gerek kalmadan istediğiniz miktarda kabin birbirine
bağlanabilir.
PVC ve sert malzemeden kapılı
Duş ve bağlantı boruları ile
Pencereli kapılar
Hortum bağlantıları Geka flanşlı
Temiz ve düz yüzeyler basit temizlemeyi sağlar
Kolay taşınabilir
Taşıma paleti üzerinde sevk edilmektedir.
Tek kabin ölçüleri, (UxGxY) mm: 750 x 750 x 2000 Model 750
Tek kabin ölçüleri,(UxGxY) mm: 1000 x 1000 x 2000 Model 1000
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