Necessitats d'adaptació dels centres
esportius a les mesures
de seguretat COVID19
Actualment, el distanciament social i les recomanacions
d'higiene són les mesures més efectives per evitar la

propagació de la Covid-19 entre la població.
És molt important adoptar una sèrie de mesures i solucions

de bones pràctiques que ajudin al fet que tant el personal que
hi treballa com els socis, puguin estar segurs en els centres
esportius i puguem garantir el compliment de les normatives
de PRL.
En aquells punts on no puguem garantir un distanciament
social haurem de plantejar sistemes de protecció.

2

Què recomana el departament
de salut per prevenir contagis
• Reduir l’aforament

• Garantir les distàncies de seguretat
• Higiene extrema de mans
• Higiene extrema de superfícies

Els centres esportius hauran de vetllar per la prevenció i
salut dels seus treballadors i socis i minimitzar el risc de
contagi comunitari.
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Recomanacions per reduir el risc:
l’aforament
•

Reduir aforament a través del sistema control d'accessos.

•

Mantenir distància social requerida.

•

Si no es poden garantir les mesures, cal incorporar
barreres físiques amb mascaretes i mampares com a
solució.

•

Higiene superfícies i higiene de mans.

•

Mantenir sessions de fitness online

•

Prendre la temperatura a l’entrada del personal i dels
socis. Identificar els contactes i recomanar quarantena.
Sol·licitar permís previ per fer-ho.

•

Incorporar senyalística per mantenir les distàncies de
seguretat entre els socis.

•

Realitzar mesures de control d’aforament i distàncies en
cues en classes dirigides, cafeteries i bars, lavabos,
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vestuaris...

Recomanacions per reduir el risc:

• Implementar higiene de mans intensa i contínua en els diferents espais del centre
• Incorporar dosificadors de de gel alcohòlic
• Incorporar pautes i cartelleria de sensibilització
• Incorporar paper d’un sol ús en lavabos
• Incorporar dispensadors de sabó amb cèl·lula fotoelèctrica
• Incorporar aixetes amb cèl·lula fotoelèctrica.
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Recomanacions per reduir el risc:

• Establir pautes de neteja adequades.
• Utilitzar productes de neteja desinfectants.
• Incorporar pautes i cartelleria de sensibilització.
• Utilitzar pintures/productes fotocataliticsdesinfectants en materials per preparar els centres.
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Recomanacions per reduir el risc:

• Manteniment dels equips d’aire adequat (canvis de filtres...).
• Utilitzar pintures fotocatalítiquescom a renovador de l’aire interior de forma natural.
• Incorporar pautes de ventilació i renovació d’aire en els diferents espais del centre.
• Incorporar bones pràctiques i cartelleria de sensibilització.

• Incorporar plantes com a elements de renovació de l’aire interior de forma natural.
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Com es comporta el Covid19 en
els diferents materials
L'elecció de les superfícies ha de ser adequada per reduir el risc
de contaminació. A l'hora de crear espais saludables, cal tenir
present que el virus es comporta diferent sobre cada material.
Quant pot durar?
•

72 hores al plàstic

•

48 hores acer inoxidable

•

24 hores al cartró (deixar reposar els paquets i caixes)

•

24-48 hores fusta i roba

•

24 hores als teclats d'ordinador, ratolins, mòbils

•

3 hores sobre paper

És important recordar que es tracta d'un virus nou i encara es
desconeixen les dades exactes. Encara es requereix
molta investigació al respecte.
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Què son els productes
fotocatalítics i com ens ajuden
Incorporem pintures i productes fotocatalítics, que generen una reducció
dels costos de manteniment i neteja ja que un cop aplicat ja és permanent

i permet renovar l'aire interior de forma constant.
•

Mantenir els espais nets

•

Evita acumulacions de brutícia i mugre de la humitat

•

Elimina contaminants tòxics

•

Destrueix els microorganismes com els virus, bacteris i fongs

•

Elimina males olors

Fiabilitat tecnologia Q-LAYER estudi a 10 granges porcines que mostren
una reducció substancial dels índex ATP i Nh3 millorant l'eficiència i
incrementant la producció, aconseguint també reduir costos

d'higienització.
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Entrada
i recepció
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Mampares per taulells de recepció
Mampara mòbil desmuntable fabricada en PET de 3mm. dotada de dos

peus, ideal para situar en els mostradors de recepció i altres mostradors
d’atenció al públic.
•

Mampara taulell amb finestreta 90x74 cm.

•

Mampara taulell amb finestreta 90x60 cm.

•

Mampara taulell amb finestreta 74x60 cm.

Material: PET Incolor 100%reciclable.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre, o netejavidres.
Inclou els dos peus de subjecció de 3mm de espessor per auto muntatge.
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Mamparasuspesa
Mampara que penja del sostre 120x100 cm.

Mampara que penja del sostre 100x70 cm.
Material: Plàstic PVC vidre 700my.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i detergent neutre
desinfectant.

L'equipament en si mateix ja inclou ferratgesper poder-les
fixar al sostre i dos cables d'acer trenat per la suspensió de
fins a 2 metres.
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Mampares per taulells de recepció
Mampara per taulell recepció o atenció al públic. Fabricada en

PET de 3mm i base desmuntable.
•

Mampara taulell de 90x74 cm.

•

Mampara taulell de 90x60 cm.

•

Mampara taulell de 74x60 cm.

Material: PET Incolor 100%reciclable.

Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre, o
netejavidres.
Inclou els dos peus de subjecció de 3mm de espessor per auto muntatge.
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Mampares per taulells de recepció
Mampara de metacrilat de 5mm per taulells de recepció.
Un producte ideal per aquells centres que volen adoptar una solució duradora aportant seguretat i confiança.

Subjecció de sobretaula amb suports blancs en U de metacrilat o amb cintaadhesiva.
•

Mampara taulell 160x50 cm

•

Mampara taulell 160x90/100 cm

•

Mampara taulell 140x50 cm

•

Mampara taulell 140x90/100 cm

Permidesespecialsconsultar.
Material:Incolor100%reciclable.
Manteniment:Netejarambundrapsec iun detergentneutre.
Possibilitat d’aplicardesinfectantPhotoActivaTB.
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Postes separadors
Social Distancing
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Suport mural
Next Wall
Element mural de cinta extensible retràctil que permet, de forma
ràpida i segura aïllar provisionalment àrees o zones de pas, així com
tancar portes o zones delimitades.
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•

Separador mural amb cinta retràctil -2,3 m.

•

Separador mural amb cinta retràctil -3,7 m

Tótem separador
Next Eco
Joc de 2 unitats de tòtem separador negre de 95 cm. D’alçada ibase de 35 cm.
amb cinta retràctil disponible en vermell i negre, cinta extensible de 4,8 cm

d’alçada per 200 cm de llarg
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•

Conjunt de postes amb cinta retràctil

•

Suport cartelleria DinA4.

Una solució ideal per distribuir i delimitar
zones segures en petites i grans superfícies com
cues de cafeteries i bars.
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Vinils adhesius antilliscants
Pack de vinils grocs auto adhesius antilliscants, per delimitar i
posicionar punts d'espera.

•

Vinils adhesius antilliscants.

•

Inclou una tira de 6cm x 100 cm i 10 petges.

Petges: 5 pares. 27,5 cm

Línea 1 ud: 6 x 100 cm.
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Paperera de reciclatge
Una paperera perfecta per qualsevol espai, amb vinils de colors per indicar els
tipus de residus. El disseny de la tapa facilita el seu ús, el canvi de la bossa i la
neteja. La base porta quatre taps de goma per protegir el paviment en el seu
emplaçament.

•

Contenidor de reciclatge 30x30x40 cm 36 litres.

•

Contenidor de reciclatge 30x30x60 cm 54 litres.

•

Contenidor de reciclatge 30x30x80 cm 72 litres.

•

Contenidor de 3 residuos 75 x 36 x 70 cm 120 litres.

Material: Xapa de ferro de 0,8mm de gruix, dos agafadors en el lateral fabricats en injecció
de ABS.

Pictogrames:

Mascaretes
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Bates

Guants

Suport per dispensador gel + guants
Suportd'alumini ambbasemetàl·lica
•

Versió amb porta pòster Din-A4 per pautes i sensibilització, un
suport per dispensador de gel hidroalcohòlic i dispensador de
guants.

•

Versió amb suport per dispensador de gel alcohòlic amb cèl·lula
fotoelèctrica

Mides: 150 cm d’alt.
Material: Alumini, metall 100%reciclable.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre, o netejavidres
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Termòmetre digital
•

Ràpid i precís.

•

Verifica la temperatura de forma immediata.

•

Distància de detecció: 10 cm.

•

Intervals de detecció en només 0,5 segons.

•

Notificació immediata d'alarma per febre.

•

Fàcil d’utilitzar.

•

Instal·lació a la paret o trípode.

•

Connexió USB

•

Atenció al client

•

Certificacions CEE i RoHS.

ALIMENTACIÓ: DC 5v o batería de litio.

DIMENSIONS: 64 x 59 x 25 cm.
PÈS: 0.65 g.
GARANTIA: 2 años.
Fixació a paret, amb peu de Suport o amb adhesiu doble cara.
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Control d’accés per temperatura
CAT 21
•

Instal·lació ràpida: mitjançant un peu al terra o una adaptació
ràpida a torn automàtic.

•

Enginyeria especialitzada en integració de sistemes.

•

Sense contacte: Distància de presa fins a1 metre, òptim fins a
50cm.

•

Procés de mesura d’identificació immediata. 0,3 segons Flux
d’accés de tràfic de persones controlades per temperatura.

•

Mètodes de verificació múltiple.

•

Imatge facial capturada amb un mapa tèrmic.

El terminal és IP65 i té un marge d'error de 0,2 Cº ( al mercat van de 0,3 a 0,5),
distància de reconeixement de 0,50 cm. A 1 m. (al mercat van els econòmics a
0,20 cm o 0,45 cm.).
• Software Smart_Pass molt potent per registres d'alt tràfic amb múltiples
configuracions i amb comunicacions per integració amb sistemes d'accés
existents, ARP entre d'altres.
• Mitjançant una Enginyeria especialitzada en integració de sistemes, el nostre
servei post venda i tècnic és excepcional.
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Alfombres neteja peus a l’entrada
L'experimentada alçada de les pues, el seu fi disseny i la rigorosa cura
de la seva fabricació, en la qual s'empra cautxú sintètic pur, fan dels
Pics de Cautxú el netejador automàtic més noble.

Neteja i confortabilitat automàtica de les soles del calçat. Efectiu,
durador i experimentat.

Ofereixen gran resistència a l'ús. Extraordinàriament efectiu en zones

de fang, neu, pols, etc.
És molt fàcil de netejar *FELGOM® té sempre una presentació impecable gràcies a
la seva facilitat de neteja per qualsevol mitjà convencional: amb aigua o aspirant.
Es recomana adquirir un desinfectant per posar a l'interior de les catifes, que està
indicat contra el COVID-19 “OXA *BACTERDET PLUS”
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Lavabos
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Dispensadors sabó i paper
• Dispensador de sabó amb cèl·lula
fotoelèctrica
• Dispensador de paper amb tovalloleta
plegada
• Contenidors higiènics
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Aixetes amb cèl·lula fotoelèctrica
•

Aixeta electrònica L20 de ROCA per lavabo (agua freda) amb
limitador de caudal. Alimentació amb 4 piles alcalines 1,5V LRG

(AA) o connexió a la xarxa amb instal·lació.
•

Aixeta electrònica L20 de ROCA per lavabo (amb mesclador de

temperatura) amb limitador de caudal. Alimentació amb 4 piles
alcalines 1,5V LRG (AA) o connexió a la xarxa amb instal·lació.
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Cafeteria
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Mampara per penjar
Mampara amb estructura d’alumini i lama de PVC transparent
•

Mampara penjada del sostre 120x100 cm.

•

Mampara penjada del sostre 100x70 cm.

Material: Plastic PVC cristal 700my.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre o
netejavidres
Inclou els ferratges de fixació al sostre i dos cables d’acer trenat per
suspensió de fins a 2m
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Aquesta mampara garanteix
la separació entre usuaris
sense interferir en la seva interacció
ni contacte visual.
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Algunes idees per bars i cafeteries

1. Delimitació de circulació amb postes i cintes
2. Panells de metacrilat entre taules
3. Dispensadors de gel de mans anclats a la paret
4. Senyalització de seguretat
5. Senyalització de paviment amb fletxes de circulació
permesa.
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Mampara enrotllable
Mampara enrotllable Protecció Sanitària.
Enrotllable amb film de PVC ignifug transparent.

Comandament cadena o moll.
Fàcilment de netejar.

•

Mides amplada/alçada a partir de 60 cm fins 300 cm.

Les mides més grans de 180 cm es realitzaran amb unió
termosoldada.
Possibilitat d’incorporar motor somfy amb bateria i comandament a
distància.

Material: Plastic PVC cristal 700my.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre o
netejavidres.
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Tótem separador
Next Eco
Joc de 2 unitats de tòtem separador negre de 95 cm. D’alçada ibase de 35 cm.
amb cinta retràctil disponible en vermell i negre, cinta extensible de 4,8 cm

d’alçada per 200 cm de llarg
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•

Conjunt de postes amb cinta retràctil

•

Suport cartelleria DinA4.

Una solució ideal per distribuir i delimitar zones
segures en petites i grans superfícies com les
cues per entrar a la cafeteria o bar.
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Dispensadors de sabó i paper
• Dispensador de sabó amb cèl·lula
fotoelèctrica
• Dispensador de paper
• Contenidors higiènics de reciclatge
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Vestidors

36

Separador de taquilles
Separador de metacrilat de 5 mm per taquilles. Un producte ideal
per aquelles entitats que estan adoptant una solució en aportar la
seguretat necessària als espais de vestidors.
Separador amb suports blancs en U de metacrilat amb cinta
adhesiva.
• Lateral separador 150x45 cm
• Lateral separador 160x45 cm
• Lateral separador 180x45 cm
Para mides especials consultar.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre o netejavidres
Possibilitat d’aplicar desinfectant PhotoActiva TB
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Pictograma vinil distanciador social
Pack de vinils vermells auto adhesius antilliscants, per identificar
taquilles bloquejades i així garantir el distanciament social i
posicionar punts d’utilització.
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•

Vinils adhesius antilliscants.

•

Inclou una tira de 6cm x 100 cm i 10 petges.

Dispensadors de sabó i paper
• Dispensador de sabó amb cèl·lula
fotoelèctrica
• Dispensador de paper amb tovalloleta
plegada
• Contenidors higiènics
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Dispensador suport per gel de mans
Suport dispensador de gel de mans hidroalcohòlic per
penjar. Per situar a diferents punts per oferir un accés ràpid a
tothom.
•
•

Suport dispensador de gel de mans manual
Dispensador Gel de mans amb cèl·lula fotoelèctrica

Mides:11 x 10,9 x 10 cm.
Material: acer inoxidable en suport. El dispensador està
fabricat amb un material robust i reciclable PET que utilitza
un 30% menys de plàstic que las recarregues rígides de HDPE
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent
neutre o netejavidres
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Senyalització
Suport per dissenyar i adequar els espais a les noves
necessitats. No només es necessitarà dels elements de
seguretat sinó que caldrà que tothom sigui mes conscient
de les noves formes d'actuar al dia a dia.
Les sales de gimnàs, la cafeteria o bar, l’entrada i recepció,
els vestidors, escales i passadissos estaran senyalitzats de
forma que tothom entengui com s'ha d'actuar.
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Sala de
fitness
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Mampara per penjar
Mampara amb estructura d’alumini i lama de PVC transparent
•

Mampara penjada del sostre 120x100 cm.

•

Mampara penjada del sostre 100x70 cm.

Material: Plastic PVC cristal 700my.
Manteniment: Netejar amb un drap sec i un detergent neutre o
netejavidres
Inclou els ferratges de fixació al sostre i dos cables d’acer trenat per
suspensió de fins a 2m
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Aquesta mampara garanteix
la separació entre usuaris
sense interferir en la seva interacció
ni contacte visual.
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