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Sistemi za zadrževanje umazanije CWS.
Čista rešitev.
Vhodi so vizitka vsake zgradbe. Močno vplivajo na prvi vtis, ki si ga obiskovalec ustvari o podjetju. Z rešitvami 
podjetja CWS za zadrževanje umazanije svojim strankam že na vhodu sporočate, da so pri vas v dobrih rokah. 
Tudi na prehodih, med proizvodnjo in pisarnami, pred dvigali, tekočimi stopnicami, kavnimi avtomati, 
menzo, dostavo blaga ali dostopih in dohodih: predpražniki CWS zadržijo umazanijo, mokroto, sneg in prah, 
preprečujejo zdrse, ščitijo dragocene talne površine in krepijo podobo podjetja, ki skrbi za čistočo.

Ne nazadnje predpražniki CWS znižajo stroške čiščenja. Nove študije kažejo: učinkovite rešitve za zadrževanje 
umazanije lahko znižajo stroške čiščenja tal do 80 %. Čistoča, ki se splača.

Rebričasti predpražnik
Standardni predpražnik
Predpražnik z logotipom

Industrijski predpražnik
Predpražnik Anti-Fatigue

Stopnišče Menza

Razstavni prostor

Bar

Kuhinja

Pisarniški 
prostori

Dvigalo

Recepcija

WC Prha Garderoba

Proizvodnja

Glavni vhod

Za vsak prostor ustrezen predpražnik.



Umazanija in mokrota

Prednosti in koristi.
Visokotehnološki materiali.
Predpražniki umazanijo in vlago s podplatov hitro »okrtačijo« in vpijejo. Predpražniki CWS s posebnim 
florom iz najlonskih vlaken z visokim številom prepletov na centimeter (angl. High-Twist Nylon) poskrbijo za 
učinkovito čistočo: na kvadratni meter lahko vpijejo do 4,5 kg umazanije in vlage. Zadržijo približno 90 % 
suhe umazanije in 85 % vlage. Umazanija in mokrota pristaneta neposredno v notranjosti predpražnika, kjer 
ostaneta na gumijastem spodnjem delu. Predpražnik umazanijo zadrži, vlaga pa izpari. Z redno menjavo in 
čiščenjem se predpražniki ohranijo in delujejo optimalno.

Sistemska storitev.
Čistoča v najemu.
Za našimi izdelki stojijo sistemske rešitve. Profesionalna storitev pri nas pomeni: odvoz, zamenjava, pranje, 
sušenje, popravilo, kontrola in dostava. Tudi poglobljeno svetovanje je del našega celovitega paketa storitev: 
individualna analiza zahtev v vaši hiši, svetovanje glede izdelkov, individualni dogovor o storitvah itd.

Predpražnike dajemo v najem na osnovi najemno-vzdrževalne pogodbe: po dogovoru s stranko določimo, 
kako pogosto bomo predpražnike menjali in prali.

Zaradi storitvenega cikla vzdrževanja predpražnikov CWS je čistoča pri naših strankah stalen gost. 
Predpražnike je zaradi rednega pranja in strokovne nege mogoče vedno znova uporabiti in ponovno zadržijo 
umazanijo in vlago. Čiščenje vseh predpražnikov CWS poteka v posebnih pralnicah. Certificirani postopki 
pranja varujejo okolje in skrbijo za trajno čistočo.



• Vsak teden (52 menjav letno)
•	 PAKET A: Menjava predpražnikov v zimski sezoni (od 

01.10. do 30.04.) vsak teden, v poletni sezoni (od 
01.05. do 30.09) na 2 tedna (39 menjav letno)

•	 PAKET C: Menjava predpražnikov v zimski sezoni (od 
01.10. do 30.04.) vsak teden, v poletni sezoni (od 
01.05. do 30.09) na 4 tedne (32 menjav letno)

• 2-tedensko (26 menjav letno)
• PAKET B: Menjava predpražnikov v zimski sezoni 

(od 01.10. do 30.04.) na 2 tedna, v poletni sezoni 
(od 01.05. do 30.09) na 4 tedne 	
(20 menjav letno)

• 4-tedensko (13 menjav letno)

Barva/vrsta predpražnika Razpoložljive standardne velikosti v cm

a) Rdeča 75 � 85 85 � 150 115 � 200 150 � 200 150 � 250

b) Siva 75 � 85 85 � 150 115 � 200 150 � 200 150 � 250 150 � 400

c) Rjava 75 � 85 85 � 150 115 � 200 150 � 200 150 � 250 150 � 400

d) Zunanji, grob (scraper), melirano siv 85 � 150 85 � 300 115 � 200

Standardni predpražniki.
Zmagovalci nad umazanijo in mokroto.
Zaradi posebnega flora iz najlonskih vlaken z visokim številom prepletov na centimeter (angl. High-Twist 
Nylon) predpražniki CWS posebno dobro zadržijo fino umazanijo, prah, sneg in mokroto. CWS ponuja številne 
možnosti izbire barv, dizajna, velikosti in pogostosti menjav ter vzdrževanja. Spodaj naveden standardni 
izbor predpražnikov predstavlja »klasične« rešitve podjetja CWS za zadrževanje umazanije.

Predpražnike dajemo v najem na osnovi najemno-vzdrževalne pogodbe. Uporabljene in umazane 
predpražnike operemo, po potrebi popravimo ter ponovno dostavimo stranki. Pogostost vzdrževanja oz. 
število menjav predpražnikov, za katere se stranke lahko odločijo glede na svoje potrebe (npr. skladno s 
frekvenco obiskov):

(a) (b) (c) (d)



Značilnosti

99 standardnih barv, po želji več kot 1000 individualnih barv

Skoraj fotorealistična kakovost tiska

Standardne velikosti in izbira različnih oblik

Ni omejitve glede najmanjše količine naročila

Predpražnike z logotipom je prav tako možno vzdrževati na osnovi CWS-ove najemno-vzdrževalne pogodbe.

Standardne velikosti (v cm) 85 � 75 85 � 150 85 � 300 115 � 180 115 � 200 150 � 200 150 � 250 150 � 300

Predpražniki z logotipom/Medij za oglaševanje.
Pustite pečat.

Naj gre za logotip podjetja ali reklamni slogan – individualno oblikovani predpražniki poudarijo posebno 
zunanjo podobo podjetja. CWS vam ponuja široko paleto individualnih možnosti oblikovanja. Veliko več 
kot 1000 močnih barvnih tonov in visoka, skoraj fotografska kakovost tiskanja omogočajo kreativno 
izvedbo vaših individualnih zamisli. Skupaj z vami oblikujemo individualne predpražnike, ki se ujemajo s 
korporativnim dizajnom, za označevanje prostorov ali reklamna sporočila. Za izredno učinkovitost. S tem 
predstavljate svoje podjetje, svojo blagovno znamko in sporočilo tam, kjer ga ljudje zaznajo.

Tržne raziskave kažejo npr., da:

je približno 80 % odločitev o nakupu sprejetih na prodajnem mestu;

prinaša uporaba oglasnih predpražnikov porast prodaje do 28 %.

Pravilna in aktivna predstavitev vaših blagovnih znamk je tako odločilna. Tudi glede oblike skoraj ni meja 
– najsodobnejše proizvodne tehnologije omogočajo ekskluzivno izbiro oblike. Poleg individualnega dizajna 
imajo predpražniki z logotipom CWS seveda tudi vse prednosti predpražnika CWS: zadržijo 90 % suhe 
umazanije in 85 % mokrote in tako poskrbijo za urejen vhod.
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(a) (b) (c) (e) (f)

 

(g)

 

(h)(d)

Material Barva

a) Groba vlakna Rjava

b) Groba vlakna Siva

c) Groba vlakna Antracitna

d) Groba vlakna Melirano modra

e) Kasetna ščetka Antracitna

f) Gumijast vložek Črna

g) Ščetkasta letev Antracitna

h) Aluminijast oster rob Aluminijasta

Rebričasti predpražniki.
Čist vhod s sistemom.
Prostor uporabe in količina umazanije določata izbiro ustreznega predpražnika.

Rebričaste predpražnike odlikuje kakovosten odprt sistem aluminijastih profilov, pri katerem umazanija in 
mokrota ostaneta ujeti med razmaki med profili in se ne prenašata naprej. Elegantni in trpežni rebričasti 
predpražniki so profesionalna rešitev za notranjo in zunanjo uporabo. 

Za optimalno delovanje in ohranitev rebričastih predpražnikov vam ponujamo kombinacijo iz:

petih vložkov

petih višin: 10, 17, 22, 27 ter 42 mm

treh jakosti aluminijastih profilov za različne obremenitve

Ne glede na kombinacijo, ki jo izberete, rebričasti predpražniki izpolnijo vsako individualno zahtevo, zaradi 
trpežnih aluminijastih profilov pa so predpražniki odporni na vremenske in temperaturne spremembe.
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Značilnosti

Odporen proti drsenju, težko vnetljiv

Antistatični učinek

Višina predpražnika 5 mm, služi kot izolacija mrzlih talnih površin

Enostavno čiščenje

Razpoložljive dimenzije (v cm) 84 � 60 84 � 139 84 � 297 119 � 178

Predpražniki proti utrujenosti Anti-Fatigue.
Sproščujoče delo.
Predpražnik proti utrujenosti Anti-Fatigue je medicinsko testiran specialen izdelek, ki se odzove na najmanjši 
premik telesa in omogoča sproščeno stojo. Razbremeni mišice hrbta in nog – učinek, ki krepi zdravje in ga je 
ameriška zveza American Podiatric Medical Association »APMA« po testiranju ocenila za dobrega.

Edinstveno blažilno delovanje:

varuje sklepe

spodbuja prekrvitev

zmanjšuje utrujenost in padec storilnosti

zmanjša težave v spodnjem delu hrbta in mišicah nog

Predpražnik proti utrujenosti iz 100-odstotne nitrilne gume je primeren za vsa delovna področja, kjer so 
delavci dolgotrajno v stoječem položaju, kot npr. v hotelih in gastronomiji, na letališčih, bencinskih črpalkah, 
proizvodnih obratih in obratih za montažo, bankah, v trgovinah itd.
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Značilnosti

Na izbiro sta dve površini: grob flor (Scraper) ter flor iz najlonskih vlaken z visokim številom prepletov na centimeter (angl. 
High-Twist Nylon)

Širina 115 cm, dolžina do maks. 4 metre, primerno za fleksibilno sidranje 

Štiri vulkanizirana gumijasta ušesca

Ojačitev ob robu

Pritrditev na tla z močnimi 37 cm dolgimi gumijastimi trakovi

Industrijski predpražniki.
Čistoča z zagonom.
Povsod tam, kjer je čistoča pomembna, predpražniki CWS ščitijo pred umazanijo in mokroto. Tudi pri 
industrijski proizvodnji sta čistoča in varnost odločilni.

Umazanija zaradi vozil, ki nastaja npr. ob dovozu v hale in na poteh po proizvodnji, zahteva posebno trpežen 
sistem za zadrževanje nesnage. Prilagodljivost premičnih, fleksibilno sidranih industrijskih predpražnikov 
podjetja CWS je prava za ta izziv. Močni gumijasti napenjalniki poskrbijo, da se predpražnik vedno vrne na 
predvideno mesto.

Ekskluzivni sistem s prilagodljivimi, fleksibilno sidranimi predpražniki podjetja CWS ponuja rešitev za ta 
izziv.



Odpeljemo Operemo/	
posušimo 

Preverimo 	
kakovost

DostavimoPopravimo/
zamenjamo

Potek storitve

www.cws-boco.si
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