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Naši izdelki za vaše higienske rešitve
s PardiseLine Stainless Steel iz
nerjavnega jekla
Vse, kar potrebujete za umivanje rok
Penilo

• Kakovost penila, ki ustreza
zahtevam (dermatološko testirano)
• Približno 50 % manj mila in 30 %
manj porabljene vode zaradi
penjenja milnega koncentrata 1
• Podpira koncept HACCP
• Dozirniki brez kapljanja, brez
zatikanja črpalke, dolgotrajna
zrakotesna zaščita
• Preprosta zamenjava kartuše s
penilom zaradi namestitve kartuše
na klik.

Stainless Steel
Foam Slim
• Enoročno
doziranje z
ergonomično
ročico
• Kapaciteta
500 ml = pribl.
1.250 odmerkov
• Rezervna
posoda = pribl.
250 odmerkov

Stainless Steel
Foam Universal
• Enoročno
doziranje z
ergonomično
ročico
• Kapaciteta
1.000 ml = pribl.
2.500
odmerkov
• Rezervna
posoda = pribl.
250 odmerkov

Stainless Steel
Cream Slim
• Kapaciteta
500 ml = pribl.
800 odmerkov
• Rezervna
posoda = pribl.
160 odmerkov

Stainless Steel
Cream Universal
• Kapaciteta
1.000 ml = pribl.
1.600 odmerkov
• Rezervna
posoda = pribl.
160 odmerkov

1 Vir: »Klinikum testet: Schaumseife
gegen Cremeseife«, 1998, ponatis
medicinske študije, izdaja 09/98,
Ith-Verlag

Kremno milo
• Kakovost mila, ki ustreza zahtevam
(dermatološko testirano)
• Podpira koncept HACCP
• Ergonomično enoročno doziranje
z ročico
• Preprosta zamenjava kartuše s
kremnim milom zahvaljujoč
namestitvi kartuše na klik.

Antibakterijski izdelki
Stainless Steel Antibact
• Izpolnjuje vse zahteve za higiensko umivanje rok v skladu z EN 1499
• Baktericid, kvasicid, delni virucid (vključno z gripo/virusi gripe)
• VAH certificiran
• Ne vsebuje alkohola, parfumov in topil
• Podpira koncepte in smernice, kot sta HACCP in LMHV
• Združljivost s kožo je dermatološko testirana, pH nevtralen za kožo
• Dragocene lastnosti, ki dopolnjujejo lipide
• Preprosta zamenjava kartuše s koncentratom zahvaljujoč namestitvi
kartuše na klik.
• 500 ml = pribl. 310 odmerkov
• Rezervna posoda = pribl. 60 odmerkov
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Vse, kar potrebujete za sušenje rok

Bombažne brisače v roli

Stainless Steel Dry Slim
• Izpolnjuje higienske zahteve Robert Kochovega inštituta (RKI) za brisače za enkratno
uporabo
• Optimalna higiena zaradi ločenega svežega in uporabljenega dela brisače
(2-komorni sistem)
• Samodejni uvlek uporabljenih odmerkov brisač in konca zvitka (retrakcijski sistem)
• Nemotena zamenjava zvitkov bombažnih brisač (sistem za preprosto polnjenje)
• Vnaprej določeni odmerki brisač
• Nagrajeno z znakom kakovosti Modri angel in higienskim certifikatom (Hygiene
Zertifikat) 1
• Približno 110 odmerkov brisač

Papirne brisače v roli
Stainless Steel Paperroll
• Brezstični mehanski sistem (dotaknete se le papirja)
• Samodejni mehanizem za rezanje 25-centimeterskih odmerkov
• Vrtilno kolo (za uporabo v sili) za ročno izdajo papirnih brisač
• Hitra zamenjava role papirja (sistem za preprosto polnjenje)
• Omrežno ali baterijsko napajanje ni potrebno
• Kapaciteta pribl. 400 odmerkov

Zložene papirne brisače
Stainless Steel Paper Slim
• Primerno za uporabo v kuhinjah, laboratorijih itd.
• Združljivo z vsemi standardnimi vrstami zloženih papirnih brisač
• Za približno 300 papirnih brisač

Naši sistemi bombažnih brisač nosijo znak
kakovosti Modri angel, saj ne ustvarjajo odpadkov
in zmanjšujejo onesnaženje voda. Higienski
certifikat (Hygiene Zertifikat) potrjuje celoten cikel
uporabe naših bombažnih brisač v zvitku od
njihove uporabe v dozirniku do njihovega zbiranja, pranja in vnovične dostave.

1 Modri angel:
Velja za podružnice CWS‑boco Deutschland GmbH,
CWS-boco BeLux N. V., CWS Hygiene Nederland B. V.,
CWS-boco Suisse SA, CWS-boco Ireland Ltd.
		Higienski certifikat (Hygiene Zertifikat):
Velja za podružnice CWS‑boco Deutschland
CWS-boco BeLux N. V., CWS Hygiene Nederland B. V.,
CWS-boco Suisse SA
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Osvežilec zraka
Sistem dišavljenja prostorov

Stainless Steel Air Bar
• Inteligenten sistem širjenja dišave za izredno enakomerno
porazdelitev dišav (brez pršenja)
• 2-komorni sistem za dolgotrajno svežino in uporabo
različnih dišav (preprečuje, da bi se navadili nanje)
• Nevtralizatorji v dišavah še dodatno odstranjujejo slabe
vonjave

• 11 ekskluzivnih dišav CWS za uporabo znotraj in zunaj
umivalnice
• Senzorsko krmiljeno nočno/dnevno stikalo
• Nastavljiva intenzivnost
• Servisna lučka na zunanji strani opozarja na potrebno
vzdrževanje
• Baterijsko napajanje

Vse, kar potrebujete za higieno stranišča

Podajalnik toaletnega papirja

Stainless Steel Toiletpaper
• Podajalnik sprejme dve roli
toaletnega papirja
• Nenehna razpoložljivost
zahvaljujoč nadomestni roli
• Nadomestna rola se ne sprosti,
dokler ni porabljena prva rola
• Vgrajena zavora preprečuje
nenadzorovano odvijanje

Stainless Steel Superroll
• Možnost uporabe 1 velike role ali
4 majhnih rol (4-kratni vrtiljak)
• Izredno primerno za zelo
prometna stranišča
• Bistveno manj potreb po polnjenju
• Preprosto in čisto trganje papirja
zahvaljujoč topim zobem
• Vgrajena zavora preprečuje
nenadzorovano odvijanje

Čiščenje straniščne školjke
Stainless Steel Seatcleaner
• Za ročno čiščenje straniščne
školjke
• Hitro delujoče čistilo za površine
• VAH certificiran
• Podpira koncepte in smernice, kot
sta HACCP in LMHV
• Ne pušča sledi. Ne vsebuje
parfumov in aldehidov
• Preprosta uporaba in doziranje
brez kapljanja
• Približno 1500 odmerkov razpršila
na 300-ml kartušo
• Preprosta zamenjava kartuše s
čistilno tekočino zahvaljujoč
namestitvi kartuše na klik
• Prostorsko varčno odstranjevanje
praznih kartuš

Stainless Steel Toilet Brush
• Ščetka z zamenljivo čistilno glavo
• Posoda z ločenim odcejalnikom
• Adapter za namestitev na steno
• Posebna obrnljiva posoda
omogoča namestitev na levi ali
desni strani, tako da je zaprta stran
vedno obrnjena v prostor
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Rešitve za odpadke
Stainless Steel Paper Bin
• Na voljo v treh velikostih:
kapaciteta 25 l, 40 l in 60 l
• Velika odprtina
• Nevidno držalo za vrečko
v notranjosti
• Opcijsko na voljo tudi s
samozapiralno nihajno
loputo
• Talna postavitev ali
namestitev na steno

Stainless Steel Paper Basket
• Na voljo v dveh velikostih:
kapaciteta 20 l in 60 l
• Koš iz nerjavnega jekla z veliko
odprtino
• Talna postavitev ali namestitev
na steno

Higienski zbiralniki za damsko higieno

Stainless Steel Hygiene Box
• Na voljo v dveh velikostih:
kapaciteta 6 l in 12 l
• Enostavno odpiranje, samozapiralna
loputa
• Nevidno držalo za vrečko v notranjosti
• Namestitev na steno

Stainless Steel Ladycare Cover
• Zbiralnik iz nerjavnega jekla za
uporabo s CWSovim Ladycare Box
• Za okolju prijazno in pravilno
odstranjevanje sanitarnih odpadkov
kot so npr. uporabljeni damski
higienski izdelki
• Manj zamašenih odtokov
• Higienski gel zagotavlja prijeten vonj
• Poseben pokrov plastičnega zbiralnika
skrije vsebino pred pogledi
• Talna postavitev ali namestitev na
steno

Stainless Steel Bag Holder držalo za higienske vrečice
• Na voljo v dveh izvedbah: za
plastične in papirne vrečice
• Namestitev na steno z uporabo
nameščenih lepilnih trakov
• Lahko se namesti na higienske
zbiralnike CWS

Prilagojeno vašim zahtevam
• Varno: Vgrajena ključavnica preprečuje odtujitev vsebine
• Robustno: Vsi dozirniki so izdelani iz nerjavnega jekla

CWS-boco d.o.o. | cws.com/hygiene
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