Higiénia az Ön
igényeire szabva

Komplex mosdóhigiéniai szolgáltatás - az egészségesebb és
biztonságosabb holnapért

CWS ParadiseLine | CWS ParadiseLine Stainless Steel

2

CWS ParadiseLine | CWS ParadiseLine Stainless Steel

Munkahelyeinken naponta sok emberrel találkozunk, s ha már
csak egy kis részüket üdvözöljük is kézfogással, tökéletes
lehetőséget biztosítunk a kórokozók terjedésére - melynek
eredménye akár megbetegedés, szervezeti szinten a hiányzási
ráta növekedése is lehet. Elkerülhetetlen, hogy minden egyes
nap kórokozók millióival találkozzunk, de szerencsére egyszerű a
megoldás: a helyes, alapos kézmosás.
A CWS komplex megoldást kínál a kockázatok csökkentésére
- fenntartható, környezettudatos módon. Az egészségesebb és
biztonságosabb holnapért - ez a víziónk. Bérleti szolgáltatásunk
idő és költségtakarékos, azon szemlélet mentén kialakítva, hogy
Ön a legfontosabbra szentelhesse idejét - saját üzletére.

30 %
Tudta? A mosdók látogatóinak
mindössze 30%-a használ
szappant kézmosáskor.
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Kevesebb betegséggel
töltött időszak
A legtöbb fertőző betegség a kezünkön keresztül terjed: egy alapos kézmosás szappannal
és vízzel csökkenti a megbetegedési rátát és költséget takarít meg azáltal, hogy munkatársai nem kényszerülnek távollétre betegség miatt

Kézmosás nélkül
kezeink kórokozók
millióit adhatják át

A helyes
kézmosás 50%-kal
csökkentheti a megfázás
vagy vírusok általi
megbetegedések
kockázatát

Tudta-e,
hogy...

...munkatársai

szívesebben és

alaposabban mosnak kezet
egy megfelelően felszerelt
mosdóhelyiségben

A kórokozók 80%-a
kezeink által kerül
közvetítésre

... a nedvesen
hagyott kéz 1000-szer
több kórokozót tud
közvetíteni
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A tökéletes mosdóhigiénia nyomában
1

 
A szappan kötelező
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• A víz magában nem elég: a szappan elengedhetetlen a baktériumok és szennyeződések
eltávolításához

• Érintésmentes adagolókkal elkerülhető a kéz
esetleges újraszennyeződése
• Használatuk egyszerűbb a gyermekek, az idősebbek és a mozgásukban korlátozott emberek
számára

•H
 abszappan alkalmazásával nem csak könnyebben, de takarékosabban is végezhetjük a
...kézmosást
2

5

 
Megfelelő szárítás

 
A mellékhelyiség higiéniája

• A toalett tisztántartása elengedetlen ahhoz, hogymegfeleljünk az általunk is elvárható higiéniai
feltételeknek

• Kézmosást követően textil vagy papírtörlő
segítségével eltávolíthatóak a kézen maradt
baktériumok

• Automatikusan vagy manuálisan működő fertőtlenítő és tisztító rendszereink segítségével
munkatársainak higiéniailag biztonságos
környezetet teremthet

• Fontos: csak egyszer használatos kéztörlőt
használjon - környezetbarát pamut kéztörlő vagy
papírtörlő esetén is
3

 
Legyen érintésmentes

Fertőtlenítés
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Kézmosást követően a kézfertőtlenítő használata
különösen indokolt az alábbi esetekben:

 
Csak érezze jól magát

• E gy nemzetközi higiéniai felmérés során a megkérdezettek 84 százaléka szerint egy kellemes illat
ugyancsak a tisztaság érzetét sugallja 1

• Influenza vagy vírusos megbetegedések
terjedésekor

• A kellemes illatok pozitívan hatnak a
proaktivitásra1

• Beteg vagy legyengült immunrendszerű emberekkel való gyakori érintkezés során

A nyilvános toalettek tisztaságának értékelése különböző területeken 1
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Fenntartható
berendezések
Fenntartható = hatékony
Környezettudatossággal pénzt takaríthat meg.
Tudta, hogy ugyanannyi mennyiségű habszappan a krémszappanhoz képest sokkal több
használathoz elegendő? És azt, hogy habszappan használatával még a vízhasználatot is csökkentheti, ugyanis egyből hab állagban hagyja el
az adagolót? És azt, hogy a pamut kéztörlő
tekercsek nem termelnek hulladékot a mosdóhelyiségben, ezzel megspórolva Önnek az
elszállítás költségeit? Óvja meg környezetét és
költségszintjét egy időben!

A körkörös
gazdaságról

Még mielőtt ez a fogalom a köztudatba került
volna, a CWS már ennek szellemében szolgálta ki
Ügyfeleit: fenntarthatóság, újrahasznosíthatóság,
hatékonyság.
Szolgáltatási körforgásunk az erőforrások
kímélését helyezi a központba: használt kéztörlőit,
szőnyegeit saját mosodánkba szállítjuk tisztítás és
javítás céljából az újrahasználhatóság érdekében.

Az Ön "zöld" mosdóhelyisége
Fontos Önnek a környezetvédelem és az erőforrások védelme? A vízhasználat és a hulladéktermelés csökkentése? Nagy örömünkre olyan
környezetkímélő higiéniai megoldásokat tudunk
kínálni, melyekkel nagyban hozzájárulhat
környezetünk védelméhez. Berendezéseink
öko-címkével ellátottak, ezzel ösztönözve a
mosdóhasználókat a környezettudatos életmód
elsajátítására. Öko-címkével a CWS pamutkéztörlő adagoló, a CWS habszappan adagoló és az
újrahasznosítható toalett papír büszkélkedhet,
ugyanis minden fent említett termékünk
használatával csökkentheti a vízhasználatot és
az erőforrás-felhasználást.
Változtassa mosdóhelyiségeit egy "üzleti névjegykártyává" vásárlói, alkalmazottai és vendégei
számára.

CWS.COM / HYGIENE
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Ecoilet - az Ön üzleti
névjegykártyája

Ecoilet tanúsítvánnyal azon mosdóhelyiségeket látjuk el, melyekben pamut kéztörlőt, habszappant,
újrahasznosított toalettpapírt biztosítanak a felhasználók számára. Jelenlegi tudásunk szerint ezen
termékek segítenek leginkább megelőzni a vízpazarlást, az erőforrások túlzott kimerítését.
CWS pamutkéztörlő adagolók

CWS habszappan adagolók

•  Elnyerte a Kék Angyal ökocímet (RAL -UZ 77) és
a Higiéniai Bizonyítványt1

• az előhabosított szappan koncentrációja
30 %-kal csökkenti a víz használatát

• a pamutkéztörlő tekercsek 48%-kal kevesebb
energiát használnak, 95%-kal kevesebb hulladékot és 29%-kal kevesebb üvegházhatású
gázt termelnek

• 50%-kal kevesebb szappanhasználatot biztosít
a folyékony szappanokkal szemben

• minden felhasználót új, tiszta kéztörlő vár
• a higiénikus használat érdekében az adagoló
elkülöníti a tiszta és használt részeket

CWS toalettpapír adagoló újrahasznosított
papírral
• az újrahasznosított papír előállítása kevesebb
energiafelhasználást jelent, mint az új szálas
papír gyártása
•ú
 jrahasznosítható papírjaink EU Ökocímkével
ellátottak
•a
 dagolófék használatával elkerülheti a papírpazarlást
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Az ön elégedettségéért:
bérleti szolgáltatásaink
Egyik kedvenc elfoglaltságunk azt tervezni, hogyan tegyük szolgáltatásunkat még tökéletesebbé - azért, hogy
Ön azzal törődhesssen, ami a legfontosabb: saját üzletével
• Szaktanácsot adunk: pontosan meghatározzuk,
hogy milyen milyen eszközökre és milyen mennyiségben van szükségük - sem többet, sem kevesebbet
•R
 endszeresen szállítjuk higiéniai tölteteit, külön
rendelési folyamat nélkül: ezzel időt és helyet is
megtakarít

• Adagolóinkat karbantartjuk, javítjuk, cseréljük díjmentesen
• Rendelkezésre állunk minden platformon: telefonon,
email-ben, illetve ügyfélszolgálatunk, területi
képviselőink és kiszállítóink által is

• Rugalmasan szolgáltatunk: a szállítási gyakoriság,
mennyiség igényeinek megfelelően módosítható

A CWS körforgás az
üzletünk szíve
1. Pick up
1. Begyűjtés

6. Kiszállítás
6. Deliver

2. Feldolgozás
2. Sort

A
CWS
rendszere
The
CWS
system

5. Repair and

5. replace
Javítás és csere

4.4.Inspect
Ellenőrzés

Wash és
3.3.Mosás
and dry
szárítás
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CWS higiéniai megoldások a Paradise Line
termékcsaláddal
Minden, amire a kézmosáskor szüksége lehet
Habszappan

• Kiváló minőségű, bőrgyógyászatilag tesztelt szappantöltettel
használható
• A habosító megoldás 50%-kal csökkenti a felhasznált szappankoncentrátum mennyiségét és 30%-kal csökkenti a
vízhasználatot
• Követi a HACCP irányelveit
• Csepp- és légmentes adagolók, beragadásmentes húzókarral
• A szappantöltet gyorsan és egyszerűen cserélhető

Paradise manuális
habszappan-adagoló
• Ergonomikus használatot tesz
lehetővé az egykezes húzókar
segítségével
• 500ml-es tartály = kb 1250 adag
• Tartalék tartály = kb 250 adag

Krémszappan
• Kiváló minőségű, bőrgyógyászatilag tesztelt szappantöltettel
használható
• Követi a HACCP irányelveit
• Ergonomikus használatot tesz lehetővé az egykezes húzókar
segítségével
• A szappantöltetet gyorsan és egyszerűen cserélhető

Antibakteriális termékek
Paradise Antibakteriális habszappan-adagoló
• Megfelel az EN1499 sztenderd előírásainak
• Baktericid, yeasticid és részben vírusölő hatással bír (influenza
vírusok, koronavírus)
• VAH-minősített
• Alkohol-, parfüm- és oldószermentes
• Követi a HACCP és LMHV irányelveit
• A bőrrel való kompatibilitása dermatológiailag tesztelt,
• PH-semleges
• Kiváló lipid helyreállító tulajdonsággal rendelkezik
• Az antibakteriális habszappan-adagoló töltet gyorsan és
egyszerűen cserélhető
• 500 ml-es tartály = kb 310 adag
• Tartalék tartály = kb 60 adag

Paradise krémszappan-adagoló
• 500 ml-es tartály = kb 800 adag
• Tartalék tartály = kb 160 adag

CWS ParadiseLine
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Paradise érintésmentes
habszappan-adagoló
• Érintésmentes, cseppmentes
készülék automatikus
adagolással
• 500ml-es tartály = kb 1250
adag
• Tartalék tartály = kb 250 adag

Paradise habszappan-adagoló
1000ml
• Ergonomikus használatot tesz
lehetővé az egykezes húzókar
segítségével
• 1000 ml-es tartály = kb 2500
adag
• Tartalék tartály = kb 250 adag

Kézkrém
Paradise krémszappan-adagoló
1000ml
• 1000 ml-es tartály = kb 1600
adag
• Tartalék tartály = kb 160 adag

Paradise Disinfect Fertőtlenítő gél
• A szenzoros kézfertőtlenítő adagoló megfelel a higiénés
kézmosás (EN1499) és a higiénés kézfertőtlenítés (EN1500)
minden követelményének
• Baktericid, yeasticid, tuberculocid és részben vírusölő hatású
• Koronavírusok ellen is hatásos
• VAH-minősített
• Követi a HACCP és LMHV irányelveit
• Kiváló lipid helyreállító tulajdonsággal rendelkezik
• Érintésmentes, cseppmentes készülék automatikus
adagolással
• A Paradise fertőtlenítő gél gyorsan beszívódik, a bőrön
kellemes érzést biztosít, nem ragad, bőrgyógyászatilag
tesztelt, minden bőrtípushoz használható
• 500 ml-es tartály = közel 340 adag
• Tartalék tartály = kb 60 adag
• A fertőtlenítő töltet gyorsan és egyszerűen cserélhető

Paradise kézkrém-adagoló
• A kézápolókrém megfelelő
hidratálást és kézápolást
biztosít
• Ergonomikus használatot
tesz lehetővé az egykezes
húzókar segítségével
• Cseppmentes adagolás
• A kézkrémtöltet gyorsan és
egyszerűen cserélhető
• 500 ml-es tartály = kb 800
adag
• Tartalék tartály = kb 160
adag

Kiegészítő termékek
• CWS disinfect állvány
• CWS csepegtető tálca

CWS ParadiseLine
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Minden, amire a kéztörléskor szüksége lehet
Pamut kéztörlőtekercs

• Megfelel a Robert Koch Intézet (RKI) által felállított higiéniai
előírásoknak
• Kétkamrás rendszerének köszönhetően használata higiénikus
• A használt törölközőrészt automatikusan elkülöníti
• A töltet könnyen, egyszerűen cserélhető
• Adagolásának köszönhetően segít elkerülni a pazarlást
• Blue Angel és Hygiene Zertifikat által elismert termék

Paradise Dry Slim/érintésmentes változat
• Szenzoros és érintésmentes
verzióban is elérhető
• Kb. 110 kéztörlésre elegendő
adagot tartalmaz

Papír kéztörlő
Paradise érintésmentes papírkéztörlő adagoló
• Érintésmentes papírkéztörlő adagoló
• Követi a HACCP irányelveit
• Töltöttségjelzővel felszerelt, automatikus váltás a tekercsekközött
• Eco mód: Ha a töltetmennyiség 20% alatt van, a készülékkisebb mennyiséget adagol
• Választható papír hosszúság: (20,25,30,35 cm)
• Választható adagolási idő: (0,3,5 mp)
• Állítható szenzorérzékenység (alacsony, közepes, magas)
• A töltet egyszerűen cserélhető
• 4db D elemmel működik
• Kb. 900 kéztörlésre elegendő adagot tartalmaz

Hajtogatott papírtörlő-adagoló
• Kis –és közepes forgalmú helyekre ajánlott, mint például
konyhák, mellékhelyiségek, laboratóriumok, kisebb irodák, stb
• Sztenderd méretű hajtogatott papírokkal kompatibilis

1 Blue Angel:
Az alábbi CWS leányvállalatokra vonatkozó elismerés: CWS-boco Deutschland GmbH,
CWS-boco BeLux N.V., CWS Hygiene Nederland B. V., CWS-boco Suisse SA,
CWS-boco Ireland Ltd

Hygiene Zertifikat (higiéniai elismerések):
Az alábbi CWS leányvállalatokra vonatkozó elismerés: CWS-boco Deutschland GmbH,
CWS-boco BeLux N.V., CWS Hygiene Nederland B. V., CWS-boco Suisse SA

Paradise Paper Slim
• Kb. 300 kéztörlésre
elegendő adagot tartalmaz
• Kulcsos illetve nyomógombos kivitelben

CWS ParadiseLine
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Paradise DUO
• Mechanikus adagoló nagy
forgalmú, vagy üzemeltetés által
ritkán látogatott helyiségekbe
• A dupla adagoló 220 kéztörlésre
elegendő adagot tartalmaz

CWS pamuttörölköző-adagoló rendszereink német
„Blue Angel”(Kék Angyal) ökominősítéssel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy védjük értékes
természeti erőforrásainkat. A Hygiene Zertifikat teljes
szolgáltatásunkat minősíti, a kéztörlők adagolóba
helyezésétől az összegyűjtésen át egészen a mosásig
és szállításig

Paradise tekercses papírtörlő-adagoló
• Mechanikájának köszönhetően csak a papírt szükséges érinteni, az
adagolót nem
• Az automata vágómechanizmus 25 cm-enként adagol
• Gyors és egyszerű töltetcsere
• Áramellátás nélkül használható
• Kb. 400 kéztörlésre elegendő adagot tartalmaz

CWS ParadiseLine
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Megoldások a toaletthasználat higiéniájáért
Wc-papír adagoló

Paradise Iker WC-papír tartó
• Két kistekercses WC-papír egy adagolóban
• A második tekercs akkor érhető el, ha az első már elfogyott
• Beépített adagolófékjének köszönhetően elkerülhető a tekercs
letekeredése

Paradise Nagytekercses WC-papír tartó
• Ideális magas látogatói számmal rendelkező mellékhelyiségek
esetében
• Nem igényel gyakori töltetcserét
• A recés él segítségével könnyű letépni a megfelelő adagot
• Integrált gördülési fék akadályozza meg a papír túlzott
adagolását

WC-ülőke fertőtlenítés

Paradise SeatCleaner toalett-ülőke fertőtlenítő adagoló
• Manuális felületfertőtlenítő-adagoló
• A benne lévő felületfertőtlenítő folyadék magas higiéniai
követelményeknek felel meg (EN 13697)
• Baktericid, yeasticid, részben virucid hatású
• VAH-minősített
• Követi a HACCP és LMHV irányelveit
• Aldehid- és parfümmentes
• Könnyen használható, cseppmentesen adagolható
• 300 ml felületfertőtlenítő folyadék, kb: 1500 adag
• A folyadékot tartalmazó töltet gyorsan és könnyen cserélhető a
kattintós palack (click-in bottle) rendszernek köszönhetően

Paradise Öntisztító WC-ülőke
• Automatikus öntisztítás használat után
• Alkohol-mentes felületfertőtlenítő
• Baktericid, yeasticid hatású
• Megakadályozza a vízkő és szagok kialakulását
• Csökkenti a WC-papír pazarlást mellyel az ülőkét takarják le,
illetve higiénikusabbá teszi a mellékhelyiséget
• Használat előtt manuálisan is indítható a tisztítás
• Kijelzője segítségével megtekinthető a rendszer állapota

CWS ParadiseLine
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Illatosítás
Légfrissítés

Paradise Air Bar légfrissítő-adagoló
• Az intelligens adagolónak köszönhetően az illatanyag
párologtatás útján jut a levegőbe ((aerosol-mentes))
• Kétkamrás rendszerének köszönhetően hosszan tartó
frissességet biztosít és két különböző illattal is feltölthető
• Semlegesíti a kellemetlen szagokat

•
•
•
•
•

11 speciálisan a CWS számára alkotott illattal
Állítható éjszakai/nappali mód
Állítható intenzitás
Fényjelzés szerviz igény esetén
Elemes működés (szolgáltatásunk keretében díjmentesen
biztosítjuk)

Hulladéktárolási megoldások
Szemétkosár

Higiéniai doboz

Paradise szemetes kosár
• Két méretben elérhető: 23L
és 43L
• Eltávolítható fedél
• Falra szerelhető vagy
padlóra állítható

Paradise Ladycare Intimbetétgyűjtő-tartály
• A higiéniai gyűjtőedény, a
használt női-higiéniai cikkek
környezetbarát és professzionális
elhelyezésére alkalmas
• A készülék által megelőzhető a
szennyvízcsövek eldugulása
• A ládában található higiéniai
zselé (biológiailag lebomló)
fertőtlenítő hatású, felszívja a
nedvességet és megelőzi a
kellemetlen szagok kialakulását
• A belső, bordás tálca eltakarja a
tároló tartalmát és megakadályozza a hozzáférést
• Szenzoros és manuális verzióban
elérhető

Az Ön igényeire szabva
• Egyedi: Válassza ki a panel színét vagy kérje egyedi dizájnnal

• Biztonság: A zárnak köszönhetően megelőzhető a töltet eltulajdonítása
• Masszív: Minden adagoló ütésálló műanyagból készült

Adagoló színek
Egyedi

CWS ParadiseLine Stainless Steel
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Minden, amire a kézmosáskor szüksége
lehet
Habszappan
• Kiváló minőségű, bőrgyógyászatilag tesztelt szappantöltettel
használható
• A habosító megoldás 50%-kal
csökkenti a felhasznált szappankoncentrátum mennyiségét és
30%-kal csökkenti a
vízhasználatot
• Követi a HACCP irányelveit
• Csepp- és légmentes adagolók,
beragadásmentes húzókarral
• A szappantöltet gyorsan és
egyszerűen cserélhető

Rozsdamentes
manuális
habszappanadagoló
• Ergonomikushasználatot
teszlehetővé az
egykezes
húzókar
segítségével
• 500ml-es
tartály = kb 1250
adag
• Tartalék tartály
= kb 250 adag

Rozsdamentes
manuális
habszappanadagoló 1000ml
• Ergonomikushasználatot tesz
lehetővé az
egykezes
húzókar
segítségével
• 1000 ml-es
tartály = kb
2500 adag
• Tartalék tartály
= kb 250 adag

Rozsdamentes
krémszappanadagoló
• 500 ml-es
tartály = kb 800
adag
• Tartalék tartály
= kb 160 adag

Rozsdamentes
krémszappanadagoló
• 1000 ml-es
tartály = kb
1600 adag
• Tartalék tartály
= kb 160 adag

Krémszappan
• Kiváló minőségű, bőrgyógyászatilag tesztelt szappan-töltettel
használható
• Követi a HACCP irányelveit
• Ergonomikus használatot tesz
lehetővé az egykezes húzókar
segítségével
• A szappantöltetet gyorsan és
egyszerűen cserélhető

Antibakteriális termékek
Rozsdamentes antibakteriális habszappan-adagoló
• Megfelel az EN1499 sztenderd előírásainak
• Baktericid, yeasticid és részben vírusölő hatással bír (influenza vírusok,
koronavírus)
• VAH-minősített
• Alkohol-, parfüm- és oldószermentes
• Követi a HACCP és LMHV irányelveit
• A bőrrel való kompatibilitása dermatológiailag tesztelt,
• PH-semleges
• Kiváló lipid helyreállító tulajdonsággal rendelkezik
• Az antibakteriális habszappan-adagoló töltet gyorsan és egyszerűen cserélhető
• 500 ml-es tartály = kb 310 adag
• Tartalék tartály = kb 60 adag

CWS ParadiseLine Stainless Steel

Minden, amire a kéztörléskor szüksége lehet
Tekercses pamutkéztörlő-adagoló

Rozsdamentes acél Dry Slim/érintésmentes változat
• Megfelel a Robert Koch Intézet (RKI) által felállított higiéniai előírásoknak
• Kétkamrás rendszernek köszönhetően használata higiénikus
• A használt törölközőrészt automatikusan elkülöníti
• A töltet könnyen, egyszerűen cserélhető
• Adagolásának köszönhetően segít elkerülni a pazarlást
• Blue Angel és Hygiene Zertifikat által elismert termék
• Kb. 110 kéztörlésre elegendő adagot tartalmaz

Tekercses papírkéztörlő-adagoló
Rozsdamentes acél tekercses papírtörlő-adagoló
• Mechanikájának köszönhetően csak a papírt szükséges érinteni, az adagolót nem
• Az automata vágómechanizmus 25 cm-enként adagol
• Gyors és egyszerű töltetcsere
• Áramellátás nélkül használható
• Kb. 400 kéztörlésre elegendő adagot tartalmaz

Hajtogatott papírkéztörlő-adagoló
Rozsdamentes acél Paper Slim
• Kb. 300 kéztörlésre elegendő adagot tartalmaz
• Kulcsos illetve nyomógombos kivitelben
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Illatosítás
Légfrissítés

Rozsdamentes acél Air Bar légfrissítő-adagoló
• Az intelligens adagolónak köszönhetően az illatanyag párologtatás útján jut a levegőbe ((aerosol-mentes))
• Kétkamrás rendszerének köszönhetően hosszan tartó
frissességet biztosít, és két különböző illattal is feltölthető
• Semlegesíti a kellemetlen szagokat

•
•
•
•
•

11 speciálisan a CWS számára alkotott illattal
Állítható éjszakai/nappali mód
Állítható intenzitás
Fényjelzés szervizigény esetén
Elemes működés (szolgáltatásunk keretében díjmentesen
biztosítjuk)

Megoldások a toaletthasználat higiéniájáért
Wc-papír adagoló

Rozsdamentes acél Iker WC-papír
tartó
• Két kistekercses WC-papír egy
adagolóban
• Beépített adagolófékjének
köszönhetően elkerülhető a
tekercs letekeredése

Rozsdamentes acél
Nagytekercses WC-papír tartó
• Ideális magas látogatói számmal
• rendelkező mellékhelyiségek
• esetében
• • Nem igényel gyakori töltetcserét
• • A recés él segítségével könnyű
• letépni a megfelelő adagot
• • Integrált gördülési fék
akadályozza
• meg a papír túlzott adagolását

Rozsdamentes acél SeatCleaner
toalett-ülőke fertőtlenítő adagoló
• Manuális felületfertőtlenítő-adagoló
• A benne lévő felületfertőtlenítő
folyadék magas higiéniai követelményeknek felel meg (EN 13697)
• Baktericid, yeasticid, részben virucid
hatású
• VAH-minősített
• Követi a HACCP és LMHV irányelveit
• Aldehid- és parfümmentes
• Könnyen használható, cseppmentesen adagolható
• 300 ml felületfertőtlenítő folyadék,
kb: 1500 adag
• A folyadékot tartalmazó töltet
gyorsan és könnyen cserélhető a
kattintós palack (click-in bottle)
rendszernek köszönhetően

Rozsdamentes acél Wc-kefe
• Könnyed tisztítás, cserélhető fej
• Elkülönített csepegtető tartállyal
• Falra szerelhető
• Elforgatható kialakításának
köszönhetően bármely irányba
felszerelhető

WC-ülőke fertőtlenítés

CWS ParadiseLine Stainless Steel
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Hulladéktárolási megoldások
Szemétkosár

Rozsdamentes acél
papírgyűjtő szemetes
• Három méretben elérhető:
25L, 40L és 60L
• Nagy nyílóréssel
• Belső láthatatlan
gyűjtőzsákkal
• Igény esetén önzáródó
lengőfedéllel
• Falra szerelhető vagy
padlóra állítható

Rozsdamentes papírkosár
• Két méretben elérhető: 20L és
60L
• Rozsdamentes acél háló nagy
nyílással
• Falra szerelhető vagy padlóra
állítható

Higéniai adagolók

Rozsdamentes acél higiéniás doboz
• Két méretben elérhető: 6L és 2L
• Könnyen nyitható, önzáródó fedéllel
• Falra szerelhető

Rozsdamentes acél Ladycare
Intimbetétgyűjtő-tartály
• A higiéniai gyűjtőedény, a használtnői-higiéniai cikkek környezetbarát és
professzionális elhelyezésére alkalmas
• A készülék által megelőzhető a szennyvízcsövek eldugulása
• A ládában található higiéniai zselé
(biológiailag lebomló) fertőtlenítő hatású,
felszívja a nedvességet és megelőzi a
kellemetlen szagok kialakulását
• Belső, bordás tálca eltakarja a tároló
tartalmát és megakadályozza a
hozzáférést

Rozsdamentes acél higiéniás
tasak tartó
• Műanyag vagy papír tasakkal
• A hátulján levő ragassztónakköszönhetően könnyedén falra
vagy CWS higiéniai dobozra
szerelhető

Az Ön igényeire szabva
• Biztonság: A zárnak köszönhetően megelőzhető a töltet eltulajdonítása
• •Masszív: Minden adagoló rozsdamentes acélból készült

Ganzheitlich
nachhaltig
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CWS ParadiseLine | CWS ParadiseLine Stainless Steel

10.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 16
Länder, 130 Standorte: Als Europas führender
ganzheitlicher Systemanbieter bieten wir
Lösungen rund um Sicherheit, Schutz und
Gesundheit. Individuell. Professionell.
Nachhaltig.

CWS-boco Hungary Kft.
1112 Budapest,
Repülőtéri út 2/A
cws.com/hygiene

Fenntartjuk a jogot, hogy külön értesítés nélkül elvégezzünk esetleges technikai változásokat- 05/2020

Qualität mit System – in jedem Bereich:

