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Miotła z trzonkiem 120 cm
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York Bacteria Stop

to marka oferująca produkty, które nie tylko pozwolą zadbać

o czystość w domu, ale też zabezpieczą użytkownika przed tym,

czego nie widać – bakteriami.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii sprzątane przestrzenie lśnią

czystością a każdy z domowników może czuć się bezpiecznie na co dzień.

York Bacteria Stop to także jakość i skuteczność potwierdzona badaniami

i testami wykonanymi przez akredytowane jednostki badawcze.

Proste i funkcjonalne produkty z serii YORK BACTERIA STOP zostały wzbogacone

o mikrocząsteczki lub , dzięki czemu są higienicznesrebra cynku

a na ich powierzchni nie namnażają się bakterie.

Akcesoria są odporne na działanie szkodliwych mikroorganizmów

oraz blokują migrację bakterii między powierzchnią produktu

a dłońmi osoby sprzątającej.



98

051300
800 x 90 mm
490 g

12 szt.

800 x 175 x 220 mm
0,031 m³
576 szt.
6,2 kg
5,8 kg

Miotła gumowa z trzonkiem teleskopowym BACTERIA STOP

• Antybakteryjne włosie i trzonek zapobiega  
namnażaniu się bakterii na powierzchni miotły.

• Idealnie zamiata sierść i włosy z dywanów oraz wykładzin.

• Dzięki specjalnej ściągaczce usuwa wodę z płytek i paneli.

• Niezastąpiona w profesjonalnych salonach fryzjerskich.

• Mycie pod bieżącą wodą zapewnia świeżość i higieniczność.

• Dokładnie zamiata wszystkie powierzchnie.

• Posiada wygodny, regulowany trzonek 70-140 cm.

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



1110

050300
320 x 55 x 50 mm
280 g

24szt.

340 x 340 x 335 mm
0,039 m³
720 szt.
7,1 kg
6,6 kg

• Antybakteryjne włosie zapobiega namnażaniu się bakterii  
na powierzchni miotły.

• Idealnie zamiata sierść i włosy również z dywanów.  

• Dzięki specjalnej ściągaczce usuwa wodę z płytek i paneli.

• Niezastąpiona w profesjonalnych salonach fryzjerskich.

• Mycie pod bieżącą wodą zapewnia świeżość i higieniczność.

• Przyjazna alergikom, gdyż nie wzbija kurzu.

• Dokładnie zamiata wszystkie powierzchnie.

Miotła gumowa BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



1312

051170
320 x 1270 x 100 mm
410 g

24 szt.

1214 x 404 x 155 mm
0,076 m³
576 szt.
10,7 kg
9,9 kg

• Antybakteryjne włosie i trzonek zapobiegają namnażaniu się  
bakterii na powierzchni produktu.

• Specjalnie dobrane gumowe elementy chronią meble  
i ściany przed uszkodzeniami.

• Dwa rodzaje włosia - cienkie do zamiatania drobnych zanieczyszczeń,  
grube do trudniejszych zabrudzeń.

• Wytrzymały i wygodny trzonek o długości 120 cm.

• Obrotowe oczko zapewnia komfortowe przechowywanie.

Miotła z trzonkiem 120 cm BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



1514

050170
300 x 100 x 105 mm
220 g

15 szt.

366 x 291 x 342 mm
0,036 m³
600 szt.
3,7 kg
3,3 kg

• Antybakteryjne włosie zapobiega namnażaniu się bakterii  
na powierzchni produktu.

• Specjalnie dobrane gumowe elementy chronią meble  
i ściany przed uszkodzeniami.

• Dwa rodzaje włosia - cienkie do zamiatania drobnych zanieczyszczeń,  
grube do trudniejszych zabrudzeń.

Miotła BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



1716

082060
350 x 1290 x 130 mm
650 g

6 szt.

1194 x 259 x 349 mm

0,108 m³

5,81 kg
5,23 kg

• Antybakteryjne włosie i trzonek miotły zapobiegają namnażaniu się  
bakterii na powierzchni produktu.  

• Włosie i rączka zmiotki oraz szufelka hamują migrację  
drobnoustrojów na powierzchnię akcesoriów.

• W komplecie higieniczna zmiotka z systemem „click”,  
antypoślizgową rączką  

i wygodnym oparciem na kciuk.

Zestaw COMBI BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



1918

091410
140 x 70 mm
220 g

30 szt.

800 x 160 x 150 mm
0,019 m³
2520 szt.
6,9 kg
6,6 kg

• Funkcjonalny trzonek teleskopowy z możliwością regulacji długości.

• Posiada praktyczne obrotowe oczko, które umożliwia  
wieszanie na haczyku.

• Wyposażony w gwint włoski pasujący do wszystkich mioteł  
i mopów z oferty YORK PL.

Trzonek teleskopowy 140 cm BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



2120

091420
30 x 1210 x 30 mm
170 g

30 szt.

1200 x 140 x 140 mm
0,024 m³
4200 szt.
4,2 kg
4 kg

• Funkcjonalny trzonek o uniwersalnej i wygodnej długości 120 cm.

• Posiada praktyczne obrotowe oczko, które umożliwia  
wieszanie na haczyku.

• Wyposażony w gwint włoski pasujący do wszystkich mioteł  
i mopów z oferty YORK PL.

Trzonek 120 cm BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



2322

062070
230 x 330 x 100 mm
150 g

16 szt.

596 x 396 x 342 mm
0,081 m³
320 szt.
3 kg
2,4 kg

• Antybakteryjne włosie i rączka zmiotki oraz gumowy element  
szufelki zapobiegają namnażaniu się bakterii  

na powierzchni produktu.

• Dwa rodzaje włosia - cienkie do zamiatania drobnych zanieczyszczeń,  
grube do trudniejszych zabrudzeń.

• Higieniczna, antypoślizgowa rączka z wygodnym oparciem na kciuk.

• Szufelka precyzyjnie przywiera do powierzchni,  
dzięki odpowiednio wyprofilowanej gumie.

• Specjalne oczko pozwala zawiesić zmiotkę z szufelką na haczyku.

Zmiotka z szufelką BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



2524

062060
300 x 205 x 60 mm
190 g

12 szt.

390 x 305 x 330 mm
0,039 m³
480 szt.
2,7 kg
2,2 kg

• Antybakteryjne włosie, rączka i szufelka zapobiegają  
namnażaniu się bakterii na powierzchni produktu.

• Idealnie zamiata sierść i włosy, również z dywanów i tapicerki.

• Specjalne ząbki na szufelce pozwalają na łatwe usunięcie zabrudzeń.

• Nie wzbija kurzu i zanieczyszczeń tworząc przyjazne środowisko  
dla alergików i dzieci. 

Zmiotka gumowa z szufelką BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



2726
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081790
115 x 90 x 600 mm
1100 g

6 szt.

615 x 285 x 245 mm

0,043 m³

7,3 kg
6,6 kg

• Antybakteryjna rączka i zapasy zapobiegają namnażaniu się bakterii  
na powierzchni produktu.

• Wygodne i higieniczne mycie podłóg bez użycia wiadra  
- mop i dozownik na płyny w jednym.

• Rotacyjna płytka, wykonana z aluminium, ułatwia dotarcie  
do wszystkich zakamarków.

• Skutecznie usuwa bakterie po zaaplikowaniu do pojemnika płynu  
do dezynfekcji.

• W zestawie 2 x zapasy – jeden uniwersalny  
i drugi do polerowania.  

 

Mop ze spryskiwaczem BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



2928

081800
150 x 240 x 20 mm
70 g

24 szt.

448 x 296 x 118 mm

0,016 m³

2 kg
1,6 kg

• Antybakteryjne zapasy z mikrofibry z dodatkiem mikrocząsteczek srebra,  
dzięki czemu bakterie nie namnażają się na powierzchni produktu.

• Jeden klasyczny do czyszczenia i szorowania  
a drugi do polerowania wszystkich powierzchni.

• Zapasy zachowują swoje właściwości antybakteryjne  
przynajmniej do 30 prań.

• Możliwość użytkowania na mokro i sucho,  
nawet bez użycia detergentów.

Mop ze spryskiwaczem BACTERIA STOP - zapas uniwersalny
Mop ze spryskiwaczem BACTERIA STOP - zapas do polerowania

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez wyznaczanie 

aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych.  
Badania zgodne z normą ISO 20743.

081810
180 x 260 x 40 mm
110 g

24 szt.

345 x 295 x 280 mm

0,028 m³

3,2 kg
2,7 kg

 zapas uniwersalny  zapas do polerowania

 zapas do polerowania

 zapas uniwersalny



3130

062110
190 x 220 x 50 mm
150 g

24 szt.

475 x 365 x 205 mm
0,036 m³
768 szt.
4,2 kg
3,7 kg

• Antybakteryjne włosie, rączka i szufelka zapobiegają namnażaniu  
się bakterii na powierzchni produktu.

• Miękka guma na zmiotce chroni blaty przed zarysowaniem.

• Gęste włosie skutecznie usuwa drobne okruszki ze stołu,  
bez zdejmowania obrusu.

• Innowacyjny design, kompaktowy rozmiar,  
wygodne przechowywanie.

Zmiotka z szufelką do stołu BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



3332

041140
80 x 270 x 60 mm
60 g

18 szt.

296 x 196 x 156  mm
0,009 m³
3168 szt.
1,2 kg
1 kg

• Antybakteryjne włosie i rączka zapobiegają namnażaniu się bakterii  
na powierzchni produktu.

• Szczotka jest przeznaczona do mycia naczyń i akcesoriów kuchennych.

• Dzięki odpowiedniej sztywności włosia usuwa uporczywe zabrudzenia  
nie rysując powierzchni. 

• Higieniczna, antypoślizgowa rączka z wygodnym oparciem na kciuk. 

• Specjalne oczko pozwala zawiesić szczotkę na haczyku.

Szczotka do naczyń BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



3534

041100
65 x 485 x 65 mm
60 g

18 szt.

752 x 192 x 96 mm
0,014 m³
1056 szt.
1,3 kg
1 kg

• Antybakteryjne włosie i rączka zapobiegają namnażaniu się bakterii  
na powierzchni produktu.

• Szczotka doskonale czyści większe butelki i wazony.

• Posiada specjalne oczko, które pozwala powiesić  ją na haczyku.

• Higieniczna, antypoślizgowa rączka z wygodnym oparciem na kciuk.

Szczotka do butelek 1 L BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



3736

040040
80 x 160 x 110 mm
110 g

8 szt.

470 x 160 x 110 mm
0,008 m³
1408 szt.
1 kg
0,9 kg

• Antybakteryjne włosie i rączka zapobiegają namnażaniu się bakterii  
na powierzchni produktu.

• Higieniczna, antypoślizgowa rączka z wygodnym oparciem na kciuk.

• Uniwersalna szczotka do szorowania i czyszczenia różnych powierzchni,  
w tym dywanów, tapicerki czy żaluzji okiennych. 

• Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia.

Szczotka do szorowania BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



3938

081390
250 x 50 x 260 mm
70 g

24 szt.

385 x 310 x 125 mm
0,015 m³
2496 szt.
2 kg
1,6 kg

• Niezastąpiona podczas mycia okien, luster oraz kabin prysznicowych.

• Guma o idealnej twardości ściśle przylega do mytej powierzchni  
i usuwa nadmiar wody.

• Bardzo wygodna rączka wykonana ze specjalnego tworzywa,  
które zapobiega wyślizgiwaniu się jej z dłoni.

• Wgłębienie pod kciuk w uchwycie poprawia komfort użytkowania.

• Specjalne oczko umożliwia zawieszenie ściągaczki na haczyku.

Ściągaczka do szyb BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



4140

070000
400 x 320 x 250 mm
550 g

8 szt.

393 x 293 x 616 mm
0,071 m³
192 szt.
4,9 kg
4,4 kg

• Higieniczna, antybakteryjna rączka.

• Optymalna wielkość, ergonomiczny kształt.

• Uchwyt na dnie wiadra - ułatwia opróżnianie jego zawartości.

• Wyposażone w okienko i miarkę.

• W zestawie wyciskacz z uchwytem do mocowania trzonka.

• Samozaciskowy wyciskacz skutecznie odsącza końcówkę MOP  
z nadmiaru wody.

Wiadro z wyciskaczem 12 l BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



4342

077010
200 x 380 x 80 mm
180 g

12 szt.

400 x 305 x 210 mm
0,026 m³
768 szt.
2,5 kg
2,2 kg

• Antybakteryjna końcówka z mikrofibrą zapobiega namnażaniu  
się bakterii na powierzchni produktu.

• Usuwa silne zabrudzenia nawet bez użycia detergentów.

• Precyzyjnie zbiera zanieczyszczenia nie rozmazując ich na powierzchni.

• Dzięki zastosowaniu sznurka z mikrofibry MOP jest super-chłonny.

• Wytrzymały, antybakteryjny gwint pasuje  
do wszystkich trzonków York.

Końcówka MOP z mikrofibry BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Badania wykonane poprzez test skuteczności  

antybakteryjnej. Badania zgodne z normą SGS - JIS Z2801.



4544

064560
150 x 380 x 150 mm
240 g

8 szt.

400 x 400 x 267 mm
0,043 m³
360 szt.
3,4 kg
2,9 kg

• Antybakteryjne włosie i gumowe elementy na rączce, z dodatkiem 
mikrocząsteczek cynku, zapobiegają namnażaniu się  

bakterii na powierzchni produktu. 

• Szczotka z pętelką ułatwia dotarcie do wszystkich zakamarków. 

• Gęsto nabite i specjalnie wyprofilowane włosie  
skutecznie czyści toaletę.

• Ergonomiczna rączka, ze specjalną gumową powłoką,  
nie wyślizguje się z dłoni podczas prac porządkowych.

Zestaw WC BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez ocenę właściwości 

antybakteryjnych plastików i innych nieporowatych powierzchni.  
Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



4746

032050
110 x 70 x 50 mm
20 g

36 szt.

390 x 230 x 250 mm
0,022 m
2520 szt.
1,2 kg
1 kg

• Metalizowana przędza jest nasączona jonami srebra, co zapobiega  
namnażaniu się bakterii na jej powierzchni.

• Idealny do teflonu, ceramiki, szkła, emalii,  
stali nierdzewnej, a nawet drewna!

• Nie rysuje i nie ściera warstwy teflonu.

• Usuwa ciężkie zabrudzenia z delikatnych powierzchni.

Zmywak do powierzchni delikatnych BACTERIA STOP 2 szt.

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez wyznaczanie aktywności 

antybakteryjnej wyrobów włókienniczych. Badania zgodne z normą ISO 22196:2011.



4948

034040
140 x 270 x 80 mm
50 g

26 szt.

366 x 291 x 342 mm
0,036 m³
1040 szt.
1,7 kg
1,3 kg

• Zmywaki York Bacteria Stop zwierają dodatek Ultra-Fresh DW 30,  
dzięki czemu są bardziej higieniczne.

• Usuwa uporczywe zabrudzenia.

• Porowata pianka sprawia, że zmywak lepiej się pieni.

• Trwałość, bezpieczeństwo, komfort użytkowania  
- zmywak pozostaje dłużej higieniczny  

z uwagi na zablokowany rozwój  
szkodliwych bakterii nawet do 99,99%.

Zmywak  BACTERIA STOP 5 szt.

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez wyznaczanie aktywności 
antybakteryjnej wyrobów włókienniczych. Badania zgodne z normą ISO 20743.



5150

034010
370 x 100 x 70
80 g

18 szt.

366 x 291 x 342 mm
0,036 m³
720 szt.
1,8 kg
1,4 kg

• Zmywaki York Bacteria Stop zwierają dodatek Ultra-Fresh DW 30,  
dzięki czemu są bardziej higieniczne.

• Usuwa uporczywe zabrudzenia.

• Porowata pianka sprawia, że zmywak lepiej się pieni.

• Trwałość, bezpieczeństwo, komfort użytkowania  
- zmywak pozostaje dłużej higieniczny  

z uwagi na zablokowany rozwój  
szkodliwych bakterii nawet do 99,99%.

Zmywak  BACTERIA STOP 10 szt.

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez wyznaczanie aktywności 
antybakteryjnej wyrobów włókienniczych. Badania zgodne z normą ISO 20743.



5352

026320
180 x 340 mm
30 g

32 szt.

360 x 250 x 235 mm

0,021 m³

1,5 kg
1 kg

• Włókna mikrofibrowe zawierają jony srebra, co zapobiega namnażaniu  
się bakterii na powierzchni ściereczki.

• Wszechstronne zastosowanie umożliwia porządkowanie  
całej przestrzeni domowej.

• Gwarantuje czystość i świeżość bez smug i zarysowań.

• Ściereczka może być używana na mokro i na sucho,  
bez użycia detergentów.

• Możliwość prania w temp. do 40 st. C, właściwości antybakteryjne  
utrzymują się aż do 50 powtórzeń.

Ściereczka uniwersalna z mikrofibry BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał 
silne działanie antybakteryjne. Test wykonany poprzez wyznaczanie aktywności 

antybakteryjnej wyrobów włókienniczych.  
Badania zgodne z normą SGS - AATCC 100 Antimicrobial Fabric Test
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026330
170 x 300 mm
30 g

24 szt.

190 x 360 x 200 mm
0,016 m³
1 kg
0,6 kg

• Włókna mikrofibrowe zawierają jony srebra, co zapobiega  
namnażaniu się bakterii na powierzchni ściereczki.

• Idealna do higienicznego przecierania, osuszania  
i polerowania kieliszków oraz szkła.

• Ultradelikatna, co gwarantuje krystaliczną czystość, bez smug i zacieków.

• Zachwyca nieskazitelnie lśniącą powierzchnią, dzięki zastosowaniu  
innowacyjnej technologii tkania -  nie pozostawia kosmków  

na przecieranej powierzchni.

• Ściereczka może być używana na mokro i na sucho, bez użycia detergentów.

• Możliwość prania w temp. do 40 st. C, właściwości antybakteryjne  
utrzymują się aż do 50 powtórzeń.

Ściereczka do szklanych powierzchni BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez akredytowane laboratorium badawcze wykazał silne 
działanie antybakteryjne. Badania wykonane na tkaninie przeciwdrobnoustrojowej 

metodą testową . Badania zgodne z normą GB/T 20944.3- 2008.
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• Antybakteryjny środek zapobiega namnażaniu się bakterii wewnątrz i na 
powierzchni produktu.

• Bawełniana wyściółka wewnątrz zapobiega wysuszaniu skóry dłoni.

• Dokładne wyprofilowanie poprawia komfort użytkownika.

• Wzmocniona konstrukcja - super wytrzymałe!

• Długi mankiet chroni ręce przed kontaktem z wodą.

• 100% lateks.

Rękawice gumowe BACTERIA STOP

* Produkt testowany przez 
akredytowane laboratorium badawcze 

wykazał silne działanie antybakteryjne. 
Test wykonany poprzez ocenę 

właściwości antybakteryjnych plastików 
i innych nieporowatych powierzchni. 
Badania zgodne z normą - JIS Z2801.

092620
16 x 26 mm
70 g

48 szt.

295 x 270 x 200 mm
0,016 m³
5184 szt.
3,84 kg
3,36 kg

S 092630
16 x 26 mm
73 g

48 szt.

295 x 270 x 200 mm
0,016 m³
5184 szt.
3,84 kg
3,5 kg

M                                 092640
16 x 26 mm
84 g

48 szt.

295 x 270 x 200 mm
0,016 m³
5184 szt.
4,27 kg
4,03 kg

L                                 
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WSPARCIE PROMOCYJNE
STAND 

YORK BACTERIA STOP
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Wszystkie produkty York Bacteria Stop wykonane są na bazie 
mikrocząsteczek srebra lub cynku, co zapobiega namnażaniu się bakterii 

na ich powierzchni, gwarantując bezpieczne użytkowanie.


