Szennyfogó rendszerek.
Tiszta megoldás.

Szennyfogó rendszerek.
Tiszta megoldás.
A bejáratok az épületek névjegykártyái. Üdvözölje látogatóit tiszta és ízléses bejárattal, hiszen az első benyomás fontos.
A CWS szennyfogó megoldásokkal tisztaságot, biztonságot és kellemes légkört biztosíthat, bármilyen épület bejáratról
is legyen szó, például: irodaházról, szállodáról, ipari létesítményről, stb. Mindezek mellett a szennyfogó szőnyegek, akár
80%-kal is csökkentik a padlótakarítás költségeit.
Szőnyegeink bárhol megállítják a szennyeződést, legyen az előterekben, a termelés és az irodák között, sportlétesítményekben, felvonók, mozgólépcsők, kávéautomaták, büfék, áruszállítási területek, vagy be- és kijáratok
előtt. Kialakításuknak köszönhetően felfogják a nedvességet és a port, megakadályozzák az elcsúszást, kímélik
az értékes padlót.
A CWS szennyfogó szőnyegek kiemelik cége egyéniségét, imázsát.
A különböző színekben és méretekben elérhető szennyfogó szőnyegek széles választéka makulátlanul tiszta bejáratot,
száraz padlót és tiszta, biztonságos, higiénikus megjelenést biztosít.
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Termékelőnyök
és hozzáadott érték.
A szőnyegek gyorsan „lekefélik” és felszedik a szennyeződést és a nedvességet a cipőtalpakról. A CWS szőnyegek
speciális High-Twist Nylon bolyhai gondoskodnak a hatékony tisztaságról: négyzetméterenként akár 4,5 liter szennyeződést
és nedvességet is képesek felvenni. Ez a száraz szennyeződés kb. 90%-ának és a nedvesség kb. 85%-ának felel meg.
A szennyeződés és a nedvesség közvetlenül a szőnyeg belsejébe jut, ahol a gumiból készült hátoldal megfogja azt.
A szőnyeg magába zárja a szennyeződést, a nedvesség pedig elpárolog. A szőnyegek rendszeres cseréje és tisztítása
garantálja a minőség fenntartását és az optimális funkcionalitást.

Szennyeződés és nedvesség

Rendszerbe foglalt tisztaság
bérleti konstrukcióban.
Teljes körű szolgáltatási csomagunkhoz az átfogó tanácsadás is hozzátartozik: helyszíni felmérés, terméktanácsadás, egyedi szolgáltatási megállapodások stb. Szőnyegeinket személyre szabott szolgáltatási szerződés
keretében adjuk bérbe. A használt szőnyegeket kimossuk, megjavítjuk és ismét kiszállítjuk. A csere gyakoriságát –
7, 14 vagy 28 naponta – az ügyfél igényeinek megfelelően állapítjuk meg, a tartós tisztaság érdekében.
Professzionális szolgáltatás:

Begyűjtés

Mosás
Szárítás

Javítás
Csere

Ellenőrzés

Kiszállítás

A CWS szennyfogó szőnyegekre vonatkozó szolgáltatási körfolyamat tartóssá teszi a tisztaságot ügyfeleinknél.
A szőnyegek rendszeres mosásának és szakszerű ápolásának köszönhetően a szőnyegek hosszú távon használhatók és
újból képesek a szennyeződés és a nedvesség felvételére. Minden CWS szőnyeg kezelése saját speciális mosodánkban
történik. A tanúsított mosási eljárások kímélik a környezetet és gondoskodnak a tartós tisztaságról.
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Standard szőnyegek.
Sikerrel a szennyeződés és a nedvesség ellen.
A CWS standard szőnyegek speciális, sűrű szövésű nylon felületüknek köszönhetően, kifejezetten alkalmasak kisebb szen�nyeződések eltávolítására, valamint a nedvesség és a por felszívására, megtartására. Használatuk leginkább bejáratokhoz
javasolt fedett térben, a kültéri szőnyeg használatát követően.
A színeket és méreteket illetően a CWS számos választási lehetőséget kínál a standard szőnyegek területén.

85 × 150

115 × 180

115 × 200

150 × 200

115 × 240

150 × 250

85 × 300

cm-ben

(a)
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(g)
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(j)

színek

rendelkezésre álló formátumok (cm)

a)

Szürke

85 x 150 | 115 x 180 | 115 x 240 | 150 x 250 | 85 x 300

b)

Burgundi

85 x 150 | 115 x 240

c)

Zöld

85 x 150 | 115 x 240 | 85 x 300

d)

Kék

85 x 150 | 115 x 240

e)

Szürke cirmos

85 x 150 | 115 x 180 | 150 x 250 | 85 x 300

f)

Barna cirmos

85 x 150 | 115 x 180 | 150 x 250

g)

Kék cirmos

85 x 150 | 115 x 180

h)

Zöld cirmos

85 x 150 | 115 x 200 | 150 x 250 | 85 x 300

i)

Euro design

85 x 150 | 115 x 200 | 150 x 200

j)

Scraper (szürke)

85 x 150 | 115 x 200
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Logós szőnyegek.
A cég névjegye.
Legyen az céges logó vagy reklámszlogen, az egyedi kivitelű szőnyegek hangsúlyozzák a vállalat egyedi megjelenését.
A CWS az egyedi kialakítási lehetőségek széles palettáját kínálja a logózott szőnyegek területén.
150 standard színárnyalat, valamint a kiváló, majdnem fotó minőségű képmegjelenítés teszi lehetővé az egyedi
elképzelések megvalósítását.
A szőnyegeken logók, képek vagy egyéni üzenetek is megjeleníthetők. Tervezésüknél figyelembe vesszük az ügyfél, a cég
sajátosságait annak érdekében, hogy az elkészült logózott szőnyegek maximálisan illeszkedjenek a vállalat megjelenésébe.
A legmodernebb gyártási technológiák exkluzív kialakítást tesznek lehetővé. Az egyedi dizájn mellett a CWS logós
szőnyegei, természetesen kínálják a CWS szennyfogó szőnyeg klasszikus előnyeit is: a száraz szennyeződés 90%-os
és a nedvesség 85%-os felvétele ápolt beléptető területet garantál.

Jellemzők
150 standard szín
Majdnem fotó minőségű képmegjelenítés
Standard méretek és különböző választható formák
Nincs minimális rendelési mennyiség
CWS szolgáltatási szerződés tisztításra és cserére
Standard méretek (cm)
85 × 150 | 115 × 180 | 115 × 200 | 150 × 250 | 85 × 300 |
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Scraper – Kültéri szennyfogó szőnyegek.
A leghatékonyabb szennyfogó.
A CWS scraper szennyfogó szőnyegei kialakításuknak köszönhetően, megbízhatóan állítják meg a port, sarat és egyéb
szennyeződéseket, miközben védik a padlót és magas minőségű megjelenést biztosítanak. A speciális anyagösszetételnek
köszönhetően hatékonyan távolítják el a durva és finom szennyeződéseket egyaránt. Az erős igénybevételre tervezett
innovatív szőnyeg kifejezetten kültérre, fedett bejáratokhoz javasolt, így lesz a beltéri padlóvédelem első, kültéri lépcsőfoka. Bármilyen időjárási körülményben használható. A strapabíró anyag eltávolítja a cipőkről a durvább szennyeződéseket
és ellenáll a napsugárzásnak, megtartva színét.
Nedvszívó képességének köszönhetően, ez a fajta szőnyeg kifejezetten ajánlott bejáratokhoz, átjárókba és szállítási,
átvételi pontokba. 4,8 l nedvességet és száraz koszt tud összegyűjteni négyzetméterenként és ezáltal az egyik legjobb
nedvszívó képességű szőnyegtípus.

85 × 150

115 × 200

cm-ben

Hatékony a durva
szennyeződések
és nedvesség ellen.

A scraper
kiegészítve beltéri szőnyeggel,
tökéletes padlóvédelem.

Jellemzők
Tökéletes szennyeződés és nedvszívó képesség, a sárkaparó anyag és a sűrű szövésű nylon szálaknak köszönhetően
Magas nedvszívó képesség, 4,8 l/m²
Csak szürke színben elérhető
Érzékelhető kefe hatás
Standard méretek (cm):
85 × 150 | 115 × 200
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Ipari szőnyegek.
Lendületes tisztaság.
Az ipari termelés számára is fontos a tisztaság és a biztonság. A CWS szennyfogó megoldások
minden olyan helyen védenek a szennyeződés és a nedvesség ellen, ahol fontos a tisztaság.
A CWS rugalmas, szabadon el- és visszalendülő ipari szőnyegei exkluzív rendszert alkotnak.
Három ipari szőnyegfajta elérhető, melyek hatalmas mennyiségű szennyeződést és nedvességet
képesek közvetlenül magukba szívni a bejáratoknál, miközben ellenállnak a járművek okozta
rongálásnak.
Három vagy hat szőnyeg egymás utáni lerakása jelenti az ipari szőnyeg-kihelyezést.

sárkaparó

sűrű szövésű nylon

A járművek által pl. csarnokbejáratokban és a termelésen átvezető utakon okozott szennyeződés
különösen strapabíró szennyfogó rendszert követel meg. A CWS ipari szőnyeg a megfelelő
rugalmassága révén, elmozdulásra majd visszalendülésre képes, mely tulajdonság elengedhetetlen
ipari környezetben. A gumiból készült feszítőknek köszönhetően a szőnyeg mindig visszakerül
a helyére.
A szőnyegeket a CWS helyezi ki és végzi azok professzionális tisztítását, a szerviz-megállapodás
alapján, igény szerinti rendszerességgel (heti, kétheti vagy havi).
Ilyen módon biztosítjuk, hogy a CWS ipari szőnyegek funkcionalitása megmaradjon és megőrízzék
a teljes szennyeződés- és nedvszívó képességüket.

pamut

széles közlekedő
(szennyeződés és nedvesség nélkül)
Jellemzők
Három felület választható (sárkaparó, sűrű szálsűrűségű nylon, pamut)
Szélesség 115 cm, hossz max. 4 m
Csak szürke színben elérhető
Bírja a targonca által okozott igénybevételt
Négy bevulkanizált fül, gumiból
Megerősített perem
Rögzítés a padlózatra 37 cm-es, strapabíró gumiszalagokkal
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Alumínium-profilos szőnyegek.
Rendszerbe foglalt, tiszta fellépés.
A megfelelő bejárati szőnyeg kiválasztását a használat helye és a szennyeződés intenzitása határozza meg.
Az alumínium-profilos szőnyegek kiváló minőségű, nyitott rendszert alkotnak, melynek lényege, hogy a nedvességet és
szennyeződést lekefélik a cipőkről, melyek áthullanak a profilok között, így nem visszük azt magunkkal tovább. Az elegáns
és robusztus alumínium-profilos szőnyegek professzionális megoldást kínálnak kül- és beltérben egyaránt.
Teljesen mindegy, milyen kombinációt választ, az alumínium-profilos szőnyegek minden egyedi igényt teljesítenek.
A tartós alumínium-profilok ellenállóvá teszik a szőnyegeket az időjárási és hőmérsékleti ingadozásokkal szemben.
Öt különböző típusú profil- és színvariáció érhető el. Az alumínium-profilos szőnyeg optimális használatának és állapotmegőrzésének biztosítására a következő lehetőségeket kínáljuk:
>>
>>
>>
>>

3 féle betét: gumi, textil, kefe
2 féle magasság (17 mm és 22 mm)
3 féle vastagságú alumínium-profil (15x15x2mm, 20x20x2 mm, 25x25x3 mm)
elhelyezés: süllyesztékként, alukeretbe vagy lábtörlőként

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Jellemzők

Szín

(a)

Fonalnyaláb

Fekete

(b)

Fonalnyaláb

Barna

(c)

Fonalnyaláb

Szürke

(d)

Kefe betét

(e)

Gumi betét

(f)

Textil betét

(g)

Alumínium kaparózóna

(g)
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Anti-Fatigue – Álláskönnyítő szőnyegek.
Pihentető munka.
A fáradtság elleni szőnyeg olyan gyógyászatilag tesztelt speciális termék, amely a minimális testmozgásra is reagál
és ezáltal laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.
Az egyedülálló csillapítási funkciók jellemzői:
>>
>>
>>
>>
>>

kíméli az ízületeket
élénkíti a vérellátást
enyhíti a fáradtságot
csökkenti a hát alsó szakaszának és a láb izomzatának panaszait
növeli a teljesítményt és a jó közérzetet

A 100%-ban nitrilgumiból készült fáradtság elleni szőnyeg minden munkaterületen használható, ahol a munkatársaknak
hosszabb ideig kell állniuk, pl. szállodákban és a vendéglátásban, repülőtereken, üzemanyagtöltő állomásokon, termelőés gyártóberendezéseknél, bankokban és a kiskereskedelemben is.

Jellemzők
Csúszásmentes, nem gyúlékony
Antisztatikus hatás
100 % nitril gumi
Olaj és oldószer ellenálló
Csak fekete színben elérhető
8,5 mm szőnyegmagasság, szigeteli a hideg padlókat
Problémamentes tisztítás
Standard méretek (cm):
85 × 60 | 85 × 140 | 85 × 297 | 120 × 180
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www.cws-boco
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www.cws-boco.com
Begyűjtés

Mosás / Szárítás

Ellenőrzés
Javítás / Csere

CWS-boco Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Budai út 8.
Tel.: +36 23 323 323 | Fax: +36 23 323 329
E-mail: info@cws-boco.hu | www.cws-boco.hu

A technikai adatok változtatásának joga fenntartva.

Kiszállítás

Önök és a természet
szolgálatában

