
Certi�kati in izjave:

Proizvajalec A.D. ACOVIA DESIGN d.o.o., je registriran kot podjetje za
proizvodnjo, uvoz, predelavo in prvo dajanje v promet materialov in 
izdelkov namanjenih za stik z živili, pri Zdravstvenem inšpektoratu RS

Z veseljem bomo izdeleli  pokrivala za 
stroje specijalnih oblik in prilagojene 
na vaše dimenzije.

zmanjšano navzemanje vlage in hitrejše sušenje 
učinkovita zaščita pred mikrobiološkimi dejavniki

učinkovita zaščita pred �zikalnimi dejavniki

 
preprečuje temperaturni šok ob velikih temperaturnih 
spremembah

 
zračnost materiala onemogoča nastajanje kondenza

zagotovljeno strokovno pranje in servis pokrival

 
pralna tkanina, dovoljena uporaba encimov za 
razgradnjo beljakovin

lahka in trpežna tkanina

tisk logotipa, identi�kacijska všivna etiketa

 
sledi smernicam HACCP, IFS, FDA

 
daljša življenjska doba, vsaj 3 leta

enostavno rokovanje

MagiCloth™
POKRIVALO ZA STROJ / NAPRAVO

A.D. Acovia design d.o.o., Šaranovičeva 36 B, 1230 Domžale, Slovenija, EU
T. +386 1 7219-478, info@acovia-design.com, www.acovia-design.com

Material:

Osnovni material: 100% MagiCloth™  LINE tkanina, ojačana, vodoodbojna, 
zračna, NIJZ in HACCP odobrena, pralna
Folija: PVC prozorna armirana folija, obstojna od -30° C do + 70°C, UV 
stabilizirana, anti-mikrobiološka, NIJZ in HACCP odobrena, pralna
Tkanina razvita v sodelovanju z velikimi pekarnami in najboljšimi 
univerzitetnimi laboratoriji.  

Pranje in vzdrževanje:

Pokrivalo za stroj / napravo je pralno. Dovoljena uporaba encimov za 
razgradnjo beljakovin za pranje trdovratnih madežev, po predhodno 
določenem pralnem postopku.  Podrobna navodila za vzdrževanje so 
priložena produktu.

Uporaba:

Razprto pokrivalo se natakne na stroj / napravo. Zapremo ga z ježki oz.
elastiko. Pokrivalo za stroj / napravo je potrebno redno prati po navodilih 
za vzdrževanje izdelka.

Pokrivalo iz MagiCloth™  LINE tkanine, omogoča uporabniku učinkovito 
zaščito strojev in naprav pred zunanjimi �zikalnimi dejavniki kot so prah, 
moka, insekti, ...). Ščiti pred temperaturnim šokom in pred izsuševanjem 
testa. Boljša higijena zaradi anti-mikrobnega in bakterijskega učinka. 
Pralno, dovoljena uporaba encimov za razgradnjo beljakovin

Dimenzije:

Za zagotovitev pravega prileganja pokrivala opravimo meritve na terenu.
V kolikor to ni mogoče potrebujemo tehnično skico stroja oz. naprave z 
dimenzijami.
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