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TRİO DENİZ’DEN   
TEKNENİZE GÜVENİLİR 

DEZENFEKSİYON HİZMETİ

Teknenizi Bakteri, Virüs ve Zararlı 
Mikroorganizmalardan Arındırabilir ve Kalıcı Olarak 

Koruyabilirsiniz.



Neden Trio  
Dezenfeksiyon Hizmeti?

Teknecilik konusundaki tecrübesi ve profesyonel ekibi ile Trio Deniz, satış sonrası servisler 
konusunda yıllardır pek çok memnun müşterisine hizmet vermektedir. Tekneniz ile ilgili her 
konuda olduğu gibi dezenfekte edilmesinde de bize güvenebilirsiniz.

Etkinliğinden ve uygulanılan teknenin 
hiç bir  noktasına zarar vermediğinden 

emin olduğumuz bu işlem Saysail Yacht 
Charter firmamıza ait teknelerimizde halen 

kullanmakta olduğumuz bir sistemdir.

Trio Deniz’in marinalar ile olan ilişkileri 
sayesinde işin koordinasyonunda 

(marinaya giriş-çıkış, çalışan sigortası 
ibrazı vb konularda) siz zorluk çekmez vakit 

harcamazsınız.

Trio Deniz, teknelerde yer alan tüm farklı 
yüzeylerde (fiberglas, ahşap, metal, kumaş 

vb) koruma sağlanması için detaylı bir 
uygulama programı takip eder.

Uygulama, tekne ve tekneciliği bilen Trio 
Deniz ekipleri tarafından yapılır.

Piyasada yaygın haldeki uygulayıcı firmalara 
ait ofis ve ev temizliği ekiplerinin tekneye 
nasıl girilmesi gerektiğini, teknenin teknik 
donanımını, elektrik tesisatını vb bir çok 
önemli noktayı bilemezler ve  uygulama 

yaparken yarardan çok zarar verme 
ihtimalleri bulunmaktadır.



Antimic Nedir?
Antimic’in Farkı  
Nedir? ✱ Bakteri, virüs ve hastalık yapıcı 

mikroorganizmaları fiziksel olarak yok eden, 
 ✱ Küf, mantar ve yosun oluşumunu engelleyen, 
 ✱ Çapraz bulaşmaları önleyen,
 ✱ Uzun süre kalıcı etki sağlayan,
 ✱ Yeni nesil nano teknolojik antimikrobiyal 

koruyucu malzemedir.

Geleneksel bir dezenfektan ile herhangi bir yüzey 
dezenfekte edildiğinde o yüzey çok hızlı bir şekilde 
bakteri ve virüslerden arındırılır. Fakat aynı yüzey 
aynı hızla tekrar bakteri ve virüs akınına uğrar ve 
yeniden bu yüzeyde bakteri ve virüs barınmaya 
başlar.

Antimic’te ise, bakteri ve virüsler aynı yüzeyde 
aynı hızla yok edilir. Ancak Antimic etkinliğini 
bu yüzeyde kalıcı haftalar ve aylar boyunca 
sürdürdüğünden bakteri ve virüsler bu yüzeyde 
uzun süreler barınamaz.

Geleneksel dezenfektanlarla Antimic’in temel 
farkı yüzeylerde KALICI antimikrobiyel etkinlik 
sağlamasıdır.

Trio Deniz, Tekne Hijyen & Koruması 
için Antimic ürünlerini kullanıyor.

Antimic Nasıl Çalışır?
Antimic’in renksiz ve kokusuz aktif maddesi su ile 
taşınır. Antimic uygulandığında su buharlaşır, aktif 
madde yüzeye moleküler bağlanarak sabitlenir ve 
uygulandığı yüzeyin bir parçası haline gelir. Böylece 
mikroskobik kalınlıkta, homojen ve kesintisiz bir 
“Anti-mikrobiyel Bariyer” oluşturur.

Antimic ile kaplanmış yüzeye temas eden 
mikropların hücre zarı parçalanarak yok edilir.



Nano Teknolojik Ürün
 ✱ Nano teknolojik bir ürün olduğundan, tüm yapı ve malzemelerin 100 nanometreden 
küçük hijyen boşluklarına kadar nüfus eder.

 ✱ Uygulandığı yüzeyi çok ince, elastik, camsı bir tabakayla kaplar. 
 ✱ Gözle görülmez ve görüntüyü bozmaz.

Antibakteriyel, Antifungal & Antiviral
 ✱ Anti-bakteriyel, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.
 ✱ Bakteri, virüs ve hastalık  yapan mikroorganizmaları fiziksel olarak yok eder.
 ✱ Küf, mantar ve yosun oluşumunu engeller.
 ✱ Oluşacak kötü kokuları yok eder. 
 ✱ Çapraz bulaşmaları önler.

Ağır Metal veya Gümüş İhtiva Etmez
 ✱ Ağır metal veya gümüş ihtiva etmez. Gümüş iyonları ile üretilmiş ürünlerde, gümüş 
bir ağır metal olduğundan insan vücudunda kalıcı olur ve tıpkı ozon tabakasındaki 
delinme gibi vücudumuzu kaplayan cilt florasına zarar verir.

 ✱ Antimic gümüş iyonu içermediğinden bu tip bir yan etkisi yoktur.

Uzun Süreli Etki
 ✱ Uygulandığı yüzeyle reaksiyona girip onun bir parçası olduğundan yıkamayla 
uzaklaşmaz. Kalıcı etki yapar. 

 ✱ Ayrıca, uygulandığı  yüzeyde migrasyona uğramaz. Bu özelliği sayesinde gıdalara 
geçmesi veya bebeklerin dokundukları yüzeyden etkilenmeleri söz konusu değildir. 
Bu nedenle Antimic güvenilir bir üründür.

Yeşil Dostu, Ekolojik
 ✱ Yeşil doğa dostudur. 
 ✱ Zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmaz.
 ✱ Kansorejen etkisi olmayan bir formülasyona sahiptir.

Antimic Özellikleri Detaylı Bilgi için Hemen Arayın:

0541 843 66 77



Detaylı uygulama programı için lütfen  
web sitemizi ziyaret edin.

Antimic Sabancı Üniversitesi’nde  
Geliştirilmiştir:

Nasıl Uygulanır?

Antimic, Sabancı üniversitesi laboratuarlarında, Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yusuf 
Menceloğlu’nun 5 yıllık çalışması ile gerçekleştirilmiştir.

Dr. Menceloğlu1982’den itibaren polimer ve 1991 yılından bu yana nano malzemeler konusunda 
çalışmaktadır. Nano boyutta malzemeler ve sensörler ile ilgili 14 adet uluslar arası patenti, sıvılaştırılmış 
karbondioksit içinde reaksiyonlar ve özel yüzey aktif maddeler konusunda 20 adet Amerikan patenti 
olmak üzere 34 adet patenti vardır.

Antimic nanoteknolojik koruma yöntemi, CT/IB2010/051747 Uluslararası Patent Numarası ile koruma 
altına alınmıştır.

Hedef yüzeyin türüne ve şartlara bağlı olarak; 
sisleme, spreyleme veya silme şeklinde uygulanabilir.

http://sagliklitekne.com#uygulama



Paketler

60 Günlük Koruma Paketi

Tek seferlik uygulamadır ve 60 gün 
boyunca etkili koruma sağlar.

Tam Sezon Koruma Paketi

1. ve 60 gün sonra 2. Uygulama, çok 
kullanılan yüzeylerde tam koruma için 
Antimic paketi.

TRİO MERKEZ
Pendik Marinturk Marina / İstanbul

+90 216 511 10 00
trio@triodeniz.com

TRİO BODRUM
Milta Marina / Bodrum

+90 252 316 20 26
bodrum@triodeniz.com

TRİO GÖCEK
Marinturk Village Port Marina / Göcek
+90 252 645 20 47
gocek@triodeniz.com
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Teknenize Özel Teklifimiz için  
Hemen Arayın:

0541 843 66 77


