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Ny gulvbelægning skal æde
bakterier på supersygehusene
Mikrobedræbende
gulvbelægning baseret på nanoteknologi
og ioniseret sølv kan
blive et stærkt våben
i sygehusenes kamp
mod multiresistente
bakterier. Den dobbelte Gazelle-virksomhed, ErgoFloor
A/S, vil ind i kampen
om leverancer til de
nye supersygehuse.
Virksomheden
ErgoFloor
A/S i Tørring har sat sig et
stort mål:
Hovedparten af de 16 nye
supersygehuse og mindre
sygehuse, som regionerne
og staten bygger i løbet af de
kommende 10-15 år, skal udstyres med en nyudviklet,
mikrobedræbende gulvbelægning, som ErgoFloor er

eneforhandler af herhjemme.

Sølv dræber
Projektchef Ole Bauneborg
Sørensen hos ErgoFloor siger:
- Det er veldokumenteret
intelligent technology, vi
skal ud og markedsføre hos
bygherrer og byggeindustrien, og samtidig er grundprincippet i produktet nogle tusind år gammel, for
mennesker har vidst siden
oldtiden, at sølv har effektive, bakteriedræbende egenskaber.
Netop nu, hvor de multiresistente bakterier breder
sig livstruende på sygehusene, er der fornyet interesse for sølv som bredspektret anti-mikrobielt middel

til behandling af sår. Vores gulvbelægning er et vinylmateriale, som er belagt
med ioniseret sølv i en særlig nano-indkapsling.
Sølvet dræber bakterierne,
og på den måde får sygehusene et nyt, stærkt våben i
den alvorlige kamp mod udbredelsen af multiresistente
bakterier.

Fremtidens
belægning
Den
mikrobedræbende
gulvbelægning, Grabo Silver Knight, kom på markedet internationalt for halvandet år siden, og ErgoFloor
sikrede sig de danske rettigheder, fordi potentialet ud
over sygehuse, sundhedssektoren og plejesektoren
også omfatter daginstitutioner, skoler, sportshaller,

motionscentre, levnedsmiddelindustrien og medicinalindustrien.
Kort sagt alle steder, hvor
god hygiejne er vigtigt.
- De mikrobedræbende
egenskaber er videnskabeligt dokumenteret, og vi
mener, vi står med et suverænt produkt i forhold til
de gulvbelægninger, som
traditionelt bruges på sygehuse og rigtig mange andre
steder, hvor smitteoverførsel med bakterier er et problem i hverdagen, siger Ole
Bauneborg Sørensen.
- Også prismæssigt kan vi
konkurrere med de traditionelle løsninger. Det svære
bliver at overbevise bygherrerne og byggeindustrien
om, at fremtidens sygehuse naturligvis skal udstyres
med fremtidens gulvbelæg-

ning og ikke med for eksempel den grønne eller grå
linoleum, man har brugt
herhjemme i snart sagt 100
år, siger Ole Bauneborg Sørensen.
Grabo Silver Knight er udviklet af en af Europas førende producenter af gulvbelægning, Graboplast zRT, og
produceres på en højteknologisk fabrik i Ungarn. Graboplast zRT leverer en række
andre typer gulvbelægning
til ErgoFloor, som også har
egen produktion af gulvbelægninger i Kina og på en
helt ny fabrik i Vietnam.
ErgoFloor A/S ejes og ledes
af maskiningeniørerne Uffe
Mølgaard og Michael Moric,
som for 13 år siden overtog
rettighederne til at producere en serie unikke gulvbelægninger af genbrugsgum-

3 dages ferie på 4-stjernet hotel

migummi. ErgoFloor var
Gazelle-virksomhed i 2009
og 2011. Fabrikken i Vietnam åbnede i efteråret 2012
og beskæftiger 30 medarbejdere.
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Kør-selv-ferier med
Skønne dage i Skagen

Den desinﬁcerende proces
foregår gennem en forsvarslinje opbygget af nanosølv
og nanotio2 partikler. Sølvionerne forhindrer celledeling og destabiliserer
cellevæggene. I en form for
fotosyntese omdanner Nanotio2 bakterier, virus og
svamp til harmløse bestanddele.

Skønne feriedage i Norditalien
6 dages ferie på 3-stjernet hotel i Prata di Pordenone

Hotel Prata Verde
Color Hotel Skagen

t 2 overnatninger Pr. person i dbl.værelse
t 2 x morgenbuffet
t 1 x 3-retters middag

1.049,-

Pris uden rejsekode kr. 1.199,-

Color Hotel Skagen ★★★★
Uden for sommersæsonen finder man ind til det
ægte Skagen med den ro, originalitet og stemning,
som skagensmalerne faldt for. Skagen er perfekt til
en slentretur i historien mellem de hvidmalede stakitter og små dukkehuse bag hovedgaden. Og man
kan stadig møde Krøyer, Drachmann og ægteparret
Ancher – deres ånd lever på Skagens Museum og
i Anchers og Drachmanns huse med det originale
interiør, som giver et stemningsfuldt indblik i kunstnerkoloniens hverdag for over 100 år siden. Det flotte
hotel er en særdeles stemningsfuld base, der putter

Pr. person i dbl.værelse
t 5 overnatninger
t 5 x morgenbuffet
t 4 x 3-retters middag/buffet
Pris uden rejsekode kr. 2.099,-t 1 velkomstdrink
t Fri parkering

1.799,-

2 BØRN
6-14 ÅR
½ PRIS

sig i læ bag fyrreplantagerne midt mellem Skagen
havn og Gl. Skagen. Her bor man i lyset mellem Kattegat og Vesterhavet med Den Tilsandede Kirke som
nærmeste nabo og masser af aktivitetsmuligheder.
Et netværk af stier fører til havet, til cafeerne i midtbyen og hele vejen ud til Skagens Gren – og dagens
oplevelser afrundes perfekt med en god middag på
hotellets Restaurant Holger Drachmann.
Ankomst: Valgfri i perioden 25.3.-3.7.2013.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Hotell Prata Verde
d ★★★
Hvem drømmer ikke om sydlandsk stemning og
lune nætter? Nyd nogle skønne feriedage på det
3-stjernede Hotel Prata Verde i den lille by Prata di
Pordenone i den norditalienske region Friuli-Venezia. Herfra har I et væld af udflugtsmuligheder til
for eksempel nogle af badebyerne med store sandstrande som Lido di Jesolo (40 km) eller Caorle (56
km), hvor man kan få sig en forfriskende dukkert
i Adriaterhavet. Hvis I interesserer jer for romersk
kultur og historie, bør I besøge den lille landsby
Aquileia (85 km), som rummer nogle af Norditaliens
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mest interessante ruiner fra romertiden. Eller hvad
med et besøg i kanalbyen Venedig (84 km)? Kanaler
findes også i Treviso (46 km), der er knap så turistet
som Venedig, men spændende at gå på opdagelse
i – og så finder I gode muligheder for shopping og
hyggelige, små barer på hvert gadehjørne.
Ankomst: Valgfri i perioden 1.4.-27.10.2013.
7 overnatninger – kun 2.349,Vidste
t du

Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Børnerabat ved to betalende voksne.

Teknisk arrangør:

Bestil på 70 20 34 48 eller www.happydays.nu
Åbent hverdage kl. 8-17 samt weekend kl. 10-15
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