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Exkluzív mosdóberendezések.
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1 ] CWS Paradise Pamutkéztörlő-adagoló, szenzoros

2 ] CWS Paradise Pamutkéztörlő-adagoló, manuális

3 ] CWS Paradise Pamutkéztörlő-adagoló duo

4 ] CWS Paradise Tekercses papírtörlő-adagoló

5 ] CWS Paradise Hajtogatott papírtörlő-adagoló

6 ] CWS Paradise Habszappan-adagoló, manuális*

7 ] CWS Paradise Habszappan-adagoló, szenzoros*

8 ] CWS Paradise Folyékonyszappan-adagoló*

9 ] CWS Paradise Kézkrém-adagoló

10 ] CWS Paradise Antibakteriális szappan-adagoló

11 ] CWS Paradise Kézfertőtlenítőgél-adagoló

12 ] CWS Paradise Jumbo Ipari kéztisztító-adagoló  

13 ] CWS Paradise Air Bar Légfrissítő-adagoló

14 ] CWS Paradise WC-ülőketisztító-adagoló

15 ] CWS Paradise Iker WC-papír tartó

16 ] CWS Paradise Nagytekercses WC-papír tartó

17 ] CWS Paradise Szemetes kuka

18 ] CWS Paradise LadyCare Intimbetétgyűjtő-tartály**

19 ] CWS Paradise Öntisztító WC-ülőke***
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A CWS teljes mosdóhigiéniai termékpalettát kínál Önnek, hogy harmonikus és könnyen tisztántartható 

mosdóhelyiséget alakítson ki bárhol. A CWS partner, a teljeskörű mosdóhigiéniai megoldások területén. 

Adagolóink kétféle anyagból készülnek; antisztatikus, ABS műanyagból melyek különböző színű előlapokkal 

elérhetők, valamint elegáns, szálcsiszolt rozsdamentes acélból. A készülékek különféle kivitelben kaphatók 

illetve szolgáltatási szerződés keretében bérelhetők.

A higiénia, a formatervezés, az innováció és a vevők igényeire szabott megoldások terén elért piacvezető  

szerepünknek megfelelően, büszkén mutatjuk be a CWS ParadiseLine terméksorozatunkat.

Adagolóink áttekintése röviden:

*500 ml és 100 ml kiszerelésben

**manuális változatban is 

***elektromos és elemes változatban is

CWS ParadiseLine termékcsalád
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Active White - Aktív Fehérség
A fehér borítópanelek ízlésességével ötvözött csúcstechnológia és az egyedi ter-
vezés nagyvárosi eleganciát kölcsönöz mosdójának. Olyan tiszta és makulátlan, 
amilyennek egy mosdónak lennie kell - a kiváló svájci márkájú ParadiseLine ter-
mékek pontosan ilyen harmonikusan illenek mosdójához. A letisztult vonalakkal 
párosult diszkrét külső modern kifinomultságot tükröz. 
A CWS Paradise öntisztító WC-ülőke kényelmes megoldást nyújt a WC rend-
szeres, professzionális tisztítására: a WC-ülőke teljesen automatikus öntisztító 
rendszerrel működik minden egyes használat után, és bármely szabvány méretű 
WC-re felszerelhető.
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Royal Red - Királyi bíbor
A termékeink fejlesztésébe fektetett szenvedély és energia jelenik meg bíbor színű adagoló 

berendezéseinkben.  Az előlap felülete intenzíven és egyedülálló módon fejezi ki a kiváló 

minőséget. 

Az érintés nélküli (Non-touch) megoldások higiénikusabbá teszik a berendezést, a beállí-

tott automatikus adagolók pedig a takarékosságot növelik. A beépített szenzorok lehetővé 

teszik, hogy a berendezés érintés nélkül adagolja a kívánt mennyiségű szappant vagy kéz-

törlőt.
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Black Pearl - Fekete gyöngy
Időtlen eleganciával és klasszikus vonalakkal párosított modern kivite-

lezés - a fekete színben pompázó előlapok lenyűgözővé teszik mosdó-

ját. A rabul ejtő megjelenésnek köszönhetően ügyfelei és munkatársai 

újra és újra visszatérnek. 

A Paradise Air Bar környezetbarát módon biztosít hosszantartó, egyéni 

illatot és érezhető frissességet. Az Air Bar funkciója és stílusa révén 

mosdója intelligens kiegészítőjévé válik.
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Navy Blue – Tengerészkék
Merüljön bele a víz alatti világba! A kék fedőlapok tiszta és hűvös érzetet keltenek a
mosdóban, ugyanakkor a helyiség békét és nyugalmat áraszt. 
CWS pamuttörölköző-adagoló rendszereink német „Blue Angel”(Kék Angyal) öko-
minősítéssel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy védjük értékes természeti erőforrá-
sainkat. Használói egyértelmű jelét adják környezettudatosságuknak, ugyanis min-
den egyes törülköző tiszta pamutból készül. Az CWS kéztörlő-adagoló használatával 
jelentősen csökkenthető a keletkező hulladék mennyisége, így mosdója tiszta és 
rendezett marad.
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Forest Green – Erdőzöld
A CWS-nél alkalmazkodunk az egyéni igényekhez, irányvonalat mutatunk a higiéniai 
trendek között, és színt viszünk mosdójába. Miért ne választhatna zöld előlapot készü-
lékei számára?  Ez a megnyugtató szín biztonságot és harmóniát sugároz. Fedezze fel 
mosdója számára a CWS ParadiseLine termékeket! 
A CWS Paradise szenzoros habszappan-adagolója mindig a megfelelő mennyiségű, kel-
lemes folyékony szappant juttatja a bőrére. Amikor kezét a készülék alá tartja, rendkívüli 
finomságú kézmosó hab kerül a kezére anélkül, hogy lecseppenne. Használja együtt a 
CWS Paradise Kézkrém-adagolójával, mely a legjobb védelmet nyújtja bőre számára.
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Posh Purple - Pompás lila
Próbálja ki a lila merész árnyalatát a CWS készülékek előlapján is! Ez a sajátos szín elegan-
ciát és egyediséget kölcsönöz mosdójának. Utazzon el egy ragyogó, inspiráló világba, ahol 
képzelete szabadon szárnyalhat!
A CWS csúcsminőségű adagolói ezzel az izgalmas színnel párosítva biztosan emlékezete-
sek maradnak a használók számára. A termékcsalád tagjai minden változatban kaphatók. A 
termékeket 2009-ben „reddot design” és „CWS Purus” díjjal tüntették ki, 2011-ben pedig 
elnyerte a Plus X díjat „Innováció, tervezés, funkcionalitás és ökológia” kategóriákban, vala-
mint ugyanebben az évben választották meg az Év Legjobb Termékének is.
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Silversense - Ezüstvilág
A CWS termékei tökéletes higiéniát és komfortérzetet biztosítanak mosdójában. Az 

ezüstszínű előlapok csillogást és egyéniséget tükröznek. A ragyogó, időtlen megjele-

nés a környezethez és a berendezéshez illő, exkluzív harmóniát teremt. 

A professzionális CWS szolgáltatás minden igényt kielégít. Adagolóink bérleti konst-

rukcióban is elérhetők. A személyre szabott konzultáció során átfogó megoldásokat 

kínálunk, szakszerű felszereléssel, rendszeres, helyszíni karbantartással és a kiegé-

szítők igény szerinti pótlásával. 
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CWS pamut kéztörlőtekercs
Higiénia és környezetvédelem a mosdóban*

* Egy (tiszta tekercsenként kb. 130 használatot lehetővé tévő) „széles CWS Universal tekercs” 100 mosási ciklusát és 2-3 egyszerű, átlagos típusú és minőségű papírkéztörlő használatát feltételezve kézszárításonként.
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10 érv a CWS pamut kéztörlő mellett

1. Tökéletes, gyors kézszárítás. Minden egyes haszná-
ló friss, tiszta pamut- kéztörlőt használ. 

2. Kizárólag a pamutrolni tiszta részével történik a 
kéztörlés.

3. Környezetbarát (egyetlen pamut kéztörlőtekercs akár 
40 000 papírkéztörlőt is helyettesíthet).

4. Nem keletkezik hulladék mint a papírtörlő esetében.

5. Költséghatékony.

6. Töltöttségi állapotot mutató ablak.

7. Automatikus adagolás, szenzoros készülék esetében.

8. A kihúzás és a behúzás közötti idő az ügyfél igé-
nyének megfelelően állítható.

9. A szolgáltatási szerződés tartalmazza a tiszta te-
kercsek biztosítását és a használt pamutkéztörlő 
tekercsek mosását.

10. Költségkímélő bérleti szolgáltatás; az adagolóknak 
nincs vásárlási költsége.

A CWS pamutkéztörlő-adagoló használatával jelentősen 

csökkenthető a keletkezett hulladék mennyisége, így 

mosdója tiszta és rendezett marad. Higiénikus kézszá-

rítást tesz lehetővé a 100% pamutból készült kéztörlő, 

mivel a használt rész automatikusan visszahúzódik egy 

külön adagolókamrába, így mindig csak a tiszta pamut-

kéztörlővel lehet kezet törölni. A kéz legfeljebb 6 má-

sodperc alatt megszárad és nem keletkezik hulladék.  

A burkolat tartós, antisztatikus ABS műanyagból készül, az 

előlap többféle dekoratív színben rendelhető. Az adagoló-

ba egy 35 m hosszú és 21 cm széles kéztörlőtekercs fér, 

mely előre beállított adagolásával körülbelül 130 embert 

tud kiszolgálni. A pamutkéztörlő gyorsan és könnyen 

cserélhető az adagoló rendszerben.

Elérhető manuális és szenzoros változatban.

Adagoló méretek:  
szélesség: 331,5mm | magasság: 485mm | mélység: 256,9mm

Környezetbarát megoldás
a gyors és higiénikus kézszárítás érdekében.
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Active White / Aktív fehérség

Royal Red / Királyi bíbor

Black Pearl / Fekete gyöngy

Navy Blue / Tengerészkék

Forest Green / Erdőzöld

Posh Purple / Pompás lila

Silversense / Ezüstvilág

CWS ParadiseLine - Termékportfolió

A CWS egy teljes mosdóhigiéniai adagolócsaládot kínál ahhoz, hogy harmonikus és könnyen tisztántartható mosdó- 

helyiséget tudjon tervezni. A CWS Paradise kéztörlő-, szappan- és illatadagolók előlapjai különböző színekben elér-

hetők. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy megteremtse a tökéletes összhangot a mosdóhelyiség és adagolói között. A 

Paradise adagolók jelenléte és a hét prémium előlap szín minden mosdóban letisztult és stílusos érzést kelt, valamint 

biztonságot, higiéniát és kényelmet biztosít minden használónak.

Elérhető előlap színek:
Az adagolók előlapjai többféle dekoratív színben rendelhetők, melyek kiemelik a mellékhelyiségek egyéni jellegét.

Kéztörlő-adagolók
A CWS számos lehetőséget kínál a kéztörlő-adagolók te-

rén. Mivel a hatékony kézszárítás ugyanolyan fontos mint a 

kézmosás, ezért különféle megoldásokkal rendelkezünk a 

különböző mellékhelyiségekhez. Pamut- és papírkéztörlő- 

adagolóink tartós rozsdamentes acélból vagy műanyagból 

készülnek, elérhetők manuális és szenzoros kivitelben is. 

A környezetbarát pamutkéztörlő-adagoló által nem kelet-

kezik hulladék, gyors, higiénikus és halk kézszárítást tesz 

lehetővé. Praktikus papírkéztörlő-adagolóink lehetnek haj-

togatott illetve tekercses kivitelezésűek.

Toaletthigiéniai-adagolók
A CWS toaletthigiéniai-adagolóiba beletartoznak a WC-pa-

pír adagolók, WC-ülőke tisztító adagolók, az öntisztító WC-

ülőkék és az intimbetét gyüjtők. Felszerelésüket és szer-

vizelésüket bérleti szerződés keretében a CWS szervizes 

kollégái végzik. Az adagolók elérhetők műanyag és rozsda-

mentes változatban. Az innovatív toaletthigiéniai-adagolók 

praktikusak, ergonomikusak, megbízhatók és használatuk 

egyszerű, minden mellékhelyiséghez megtalálható a hozzá- 

illő adagoló.

Szappan- és kézkrém-adagolók
A CWS változatos megoldásokat kínál a szappan-adagolók 

terén is. A hatékony kézmosás és ápolás nagyon fontos 

a higiénia és egészségünk szempontjából. Folyékony -és 

habszappan adagolóink tartós rozsdamentes acélból vagy 

műanyagból készülnek, elérhetők manuális és szenzoros 

kivitelben is. A praktikus adagolók gyors, cseppmentes és 

higiénikus kéztisztítást tesznek lehetővé, a gyorsan felszí-

vódó kézkrém pedig hatékonyan ápolja a kezet és kelle-

mes illatot biztosít.

Illatanyag-adagoló
A CWS új illatosítója az Air Bar, az attraktív tervezésnek és 

az intelligens technológiai fejlesztésnek köszönhetően egy 

új mérföldkő az illatosítás területén. Legyen az irodaház, 

közintézmény, étterem, bár, bevásárlóközpont vagy éppen 

fürdő, az Air Bar kellemes illatot biztosít bármilyen helyi-

ségben, miközben semlegesíti a kellemetlen szagokat.
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CWS Paradise Pamutkéztörlő-adagoló, 
szenzoros
cikkszám: 4512010

CWS Paradise Pamutkéztörlő-adagoló, 
manuális
cikkszám: 4502010

CWS Paradise Pamutkéztörlő-adagoló duo,
manuális
cikkszám: 4521010

méret: 331,5 x 485 x 256,9 mm
töltet: 100% pamutkéztörlő, 35 m x 21 cm
adag: 130 kéztörléshez

méret: 331,5 x 485 x 256,9 mm
töltet: 100% pamutkéztörlő, 35 m x 21 cm
adag: 130 kéztörléshez

méret: 630,2 x 445 x 267 mm
töltet: 2db 100% pamutkéztörlő, 35 m x 21 cm
adag: 260 kéztörléshez

A szenzoros CWS pamutkéztörlő-adagoló 
egy érintésmentes, környezetbarát megol-
dás, mely gyors és higiénikus kézszárítást 
tesz lehetővé. Magas higiéniai követelmény-
nek felel meg, mert a 100% pamutkéztörlő-
nek mindig csak a tiszta felével történik a 
kéztörlés. A szenzoros érzékelő adagolja a 
kéztörlőt, mely programozható normál és 
magas használati gyakorisághoz. Használata 
egyszerű, költséghatékony valamint környe-
zetkímélő. A burkolat tartós, antisztatikus 
ABS műanyagból készül. A készülék egy spe-
ciális erős és jó nedvszívó képességű pamut 
kéztörlőtekercset adagol. A pamutkéztörlők 
gyorsan és könnyen cserélhetők az adagoló 
rendszerben.

A manuális CWS pamutkéztörlő-adagoló egy 
környezetbarát megoldás, mely gyors és hi-
giénikus kézszárítást tesz lehetővé. Magas 
higiéniai követelménynek felel meg mivel 
a 100% pamutkéztörlőnek mindig csak a 
tiszta felével történik a kéztörlés. A pamut- 
tekercs használt része automatikusan visz-
szahúzódik minden kéztörlés után egy külön 
adagolókamrába, így elkülönül a tiszta felü-
lettől. A burkolat tartós, antisztatikus ABS 
műanyagból készül. A készülék egy speci-
ális erős és jó nedvszívó képességű pamut 
kéztörlőtekercset adagol. A pamutkéztörlők 
gyorsan és könnyen cserélhetők az adagoló 
rendszerben.

A CWS pamutkéztörlő-adagoló duo, környe-
zetbarát megoldás melynek használa nagy-
forgalmú helyekre javasolt. A mechanikus 
adagoló gyors és higiénikus kézszárítást tesz 
lehetővé, a tartalék adagoló automatikusan 
működésbe lép, ha az első tekercs elfogyott. 
A második adagoló addig használható, amíg 
az elsőbe ismét tiszta pamuttekercs kerül. 
A tiszta és a használt törülközőket teljesen 
elkülönítő, kétkamrás rendszernek köszönhe-
tően, a rendszer használata tökéletesen higi-
énikus. A használt rész és a törülköző vége 
automatikusan visszahúzódik. A burkolat tar-
tós, antisztatikus ABS műanyagból készül.  A 
készülék egy speciális erős és jó nedvszívó 
képességű pamut kéztörlőtekercset adagol. 
A pamutkéztörlők gyorsan és könnyen cserél-
hetők az adagoló rendszerben.

• A szolgáltatási szerződés tartalmazza a 
tiszta tekercsek biztosítását és a hasz-
nált pamutkéztörlő tekercsek mosását

• Automatikus adagolás a szenzornak 
köszönhetően (IR szenzor)

• A kihúzás és a behúzás közötti idő az 
ügyfél igényének megfelelően állítha-
tó (8-12-16-20 mp)

• Állítható hosszúság egy kéztörléshez, 
27-32cm

• Cserélhető panel
• Zár a lopás megelőzésére
• Kontrollablak mely mutatja, hogy 

mennyi tiszta pamuttörlő van még
• Környezetbarát, nem keletkezik 

hulladék
• Költséghatékony
• Áramellátás nélkül működik
• HACCP higiéniai előírásoknak megfelel
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság  

1320-1400 mm a padlótól

• A szolgáltatási szerződés tartalmazza a 
tiszta tekercsek biztosítását és a hasz-
nált pamut kéztörlőtekercsek mosását

• A kihúzás és a behúzás közötti idő az 
ügyfél igényének megfelelően állítha-
tó (8-12-16-20 mp)

• Állítható hosszúság egy kéztörléshez, 
27-32cm

• Cserélhető panel
• Zár a lopás megelőzésére
• Kontrollablak mely mutatja, hogy 

mennyi tiszta pamuttörlő van még
• Környezetbarát, nem keletkezik 

hulladék
• Költséghatékony 
• Áramellátás nélkül működik 
• HACCP higiéniai előírásoknak megfelel 
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság  

1320-1400 mm a padlótól

• A szolgáltatási szerződés tartalmazza a 
tiszta tekercsek biztosítását és a hasz-
nált pamut kéztörlőtekercsek mosását

• A kihúzás és a behúzás közötti idő az 
ügyfél igényének megfelelően állítha-
tó (8-12-16-20 mp)

• Kontrollablak mely mutatja, hogy 
mennyi tiszta pamuttörlő van még

• Állítható hosszúság egy kéztörléshez, 
27-32cm

• Cserélhető panel
• Nagy kapacitású adagoló
• Zár a lopás megelőzésére
• Környezetbarát, nem keletkezik 

hulladék
• Költséghatékony 
• Áramellátás nélkül működik 
• HACCP higiéniai előírásoknak megfelel 
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság  

1320-1400 mm a padlótól
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CWS Paradise Tekercses papírtörlő-adagoló,
manuális
cikkszám: 4205010

CWS Paradise Hajtogatott papírtörlő-adagoló, manuális
cikkszám: 4622010 (kulcsos)
cikkszám: 4621010  (nyomógombos)

méret: 349,1 x 425 x 250,8 mm
töltet: 2 vagy 3 rétegű, 21 cm széles papírtekercs
adag: 400 kéztörléshez

méret: 297,4 x 336 x 150,5 mm 
töltet: 1 vagy 2 rétegű papírkéztörlő, C, V vagy Z hajtogatású 
adag: 300 kéztörléshez

Kifejezetten higiénikus és praktikus megoldás, a mechanikus tekercses 
papírtörlő-adagoló rendszer melynél a használó csak a saját papíradag-
ját érinti meg. A biztonsági fogaskerék segíti a papíradagolást, ezáltal 
könnyű leszakítani a kívánt papíradagot. Az automata vágómechaniz-
mus 25 cm-enként vágja el a papírt, a vágókés a papír meghúzásakor 
lép működésbe. Az eszköz fejlett mechanikája miatt nem igényel kar-
bantartást. A burkolat tartós, antisztatikus ABS műanyagból készül. Az 
előre beállított adagolási hossz körülbelül 400 adagot biztosít. A kéz-
törlő tekercs gyorsan és könnyen cserélhető az adagoló-rendszerben.  
Célszerű egy megfelelő méretű szemetes elhelyezése az adagoló 
alatt. Töltöttség-jelzővel és zárral felszerelt.

Kis és közepes forgalmú helyekre ajánlott a hajtogatott papírkéztörlő 
adagoló, például konyha, laboratórium, kisebb étterem, rendelő, stb. 
Különféle hajtogatású papírkéztörlővel használható (C, V és Z hajto-
gatott). Az adagolóban legfeljebb 300 kéztörlő helyezhető el. Szervi-
zelést nem igényel. A burkolat tartós, antisztatikus ABS műanyagból 
készül. A kéztörlők gyorsan és könnyen cserélhetők az adagoló rend-
szerben. A speciális tervezésű papíradagoló tálca lehetővé teszi a pa-
pírtörlők egyesével történő adagolását és minimalizálja a pazarlást. A 
használó csak a tiszta kéztörlővel érintkezik, annak kihúzása könnyű. 
Javasolt a megfelelő méretű szemetes elhelyezése az adagoló alatt. 
Töltöttség-jelzővel és zárral felszerelt. Elérhető nyomógombos vagy 
kulccsal zárható kivitelben.

• Könnyű és gyors utántöltés 
• Áramellátás nélkül működik 
• Költséghatékony 
• Cserélhető panel 
• Kulccsal zárható 
• Töltöttségjelző-ablak 
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható  
• Automata vágó mechanizmus 25 cm-ként 
• Ajánlott felszerelési magasság 1320-1400 mm a padlótól

• Cserélhető panel 
• Könnyű és gyors utántöltés 
• Áramellátás nélkül működik 
• Töltöttségjelző-ablak 
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható  
• Speciális tervezésű papírlapadagoló-tálca 
• Nyomógomb vagy zár a lopás megelőzésére 
• Ajánlott felszerelési magasság 1300 mm a padlótól
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*Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical special, Ausgabe 09/98, Ith-Verlag
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*Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical special, Ausgabe 09/98, Ith-Verlag
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CWS Paradise Habszappan- 
adagoló, manuális, 500 ml
cikkszám: 4012010

CWS Paradise Habszappan- 
adagoló, szenzoros, 500 ml
cikkszám: 4013010

CWS Paradise Habszappan- 
adagoló, manuális, 1000 ml
cikkszám: 4011010

CWS Paradise Kézkrém- 
adagoló, manuális, 500 ml
cikkszám: 4032010

méret: 80,6 x 328,8 x 110,4 mm
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml habszappan,  
standard, mild és neutral illatban
adag: 1250 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

méret: 93,6 x 320,2 x 120,4 mm 
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml habszappan,  
standard, mild és neutral illatban
adag: 1250 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

méret: 93,6 x 320,2 x 120,4 mm 
kiszerelés: 1000 ml
töltet: 1000 ml habszappan,  
standard, mild és neutral illatban
adag: 2500 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

méret: 328,8 x 80,6 x 110,4 mm 
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml krémszappan, 
neutral illatban
adag: 800 adag + 120 adagos 
tartaléktartály

Környezetbarát megoldás a habge-
nerátoros és cseppmentes adago-
lású habszappan-adagoló. A habo-
sító megoldás 50%-kal csökkenti a 
felhasznált szappankoncentrátum 
mennyiségét. A megfelelő meny-
nyiségű szappanhab csökkenti a 
túladagolást, lerövidíti a kézmosási 
időt és csökkenti a vízfogyasztást. 
Az ergonomikus adagoló készülék, 
egykezes használatot tesz lehetővé 
a húzókar által. Kiváló minőségű, 
bőrgyógyászatilag tesztelt szappan- 
töltettel használható. A burkolat 
tartós, antisztatikus ABS műanyag-
ból készül. Közepes forgalmú he-
lyekre ajánlott ahol fontos a gyors 
és megfelelő szappanadagolás. 
Használata praktikus és gyors, a 
szappan közvetlenül a tenyérre ke-
rül. Az adagolóban fejjel lefelé álló 
szappantartály lehetővé teszi, hogy 
minden csepp kiürüljön. A szappan-
tartó töltet gyorsan és egyszerűen 
cserélhető, az adagoló pumpa lég-
mentes és nem ragad be. 

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus 
• Töltöttségjelző-ablak 
• Kulccsal zárható
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

Környezetbarát megoldás a szenzo- 
ros, habgenerátoros és cseppmen-
tes adagolású habszappan-ada-
goló. A mozgásérzékelő automa-
tikusan adagolja a szappanhabot 
amikor a kéz közel kerül hozzá így 
az adagolás érintésmentes. Hasz-
nálata praktikus és gyors, a szap-
pan közvetlenül a tenyérre kerül. 
Közepes forgalmú helyekre aján-
lott ahol fontos a gyors és megfe-
lelő szappanadagolás. A készülék 
akkumulátoros, 2 db R14-es telep-
pel működik. A habosító megoldás 
50%-kal csökkenti a felhasznált 
szappankoncentrátum mennyisé-
gét. Kiváló minőségű, bőrgyógyá-
szatilag tesztelt szappantöltettel 
használható. A burkolat tartós, 
antisztatikus ABS műanyagból 
készül. Az adagolóban fejjel lefelé 
álló szappantartály lehetővé te-
szi, hogy minden csepp kiürüljön. 
A szappantartó töltet gyorsan és 
egyszerűen cserélhető, az adagoló 
pumpa légmentes és nem ragad 
be. Tartalmaz egy zárat és szap-
pantöltöttség-jelzőt.

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus 
• Szenzoros
• Töltöttségjelző-ablak 
• Kulccsal zárható
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

Környezetbarát megoldás a habge-
nerátoros és cseppmentes adago-
lású habszappan adagoló. A habo-
sító megoldás 50%-kal csökkenti a 
felhasznált szappankoncentrátum 
mennyiségét. A megfelelő meny-
nyiségű szappanhab csökkenti a 
túladagolást, lerövidíti a kézmosási 
időt és csökkenti a vízfogyasztást. 
Az ergonomikus adagolókészülék 
egykezes használatot tesz lehetővé 
a húzókar által. Kiváló minőségű, 
bőrgyógyászatilag tesztelt szappan- 
töltettel használható. A burkolat 
tartós, antisztatikus ABS műanyag-
ból készül. Kifejezetten nagy for-
galmú helyekre ajánlott ahol fon-
tos a minőségi szappan gyors és 
megfelelő adagolása. Használata 
praktikus és gyors, a szappan köz-
vetlenül a tenyérre kerül. Az ada-
golóban fejjel lefelé álló szappan- 
tartály lehetővé teszi, hogy minden 
csepp kiürüljön. A szappantartó töl-
tet gyorsan és egyszerűen cserél-
hető, az adagolópumpa légmentes 
és nem ragad be. 

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus 
• Nagy tartály 
• Töltöttségjelző-ablak
• Kulccsal zárható
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

Kézápoló-balzsamot adagoló esz-
köz mely kiegészíti a mosdói és 
konyhai tisztálkodási eszközöket. 
A kézápolókrém megfelelő hid-
ratálást és kézápolást biztosít, 
kézmosás és szárítás után. Hasz-
nálata ideális munkahelyeken és 
nyilvános mellékhelyiségekben, 
a CWS szappanadagolók mellett. 
Ergonomikus húzókarja segítségé-
vel a krém közvetlenül a tenyérre 
adagolható. A kézkrém dermato-
lógiailag tesztelt, pH semleges és 
irritációt nem okoz. A burkolat tar-
tós, antisztatikus ABS műanyagból 
készül. A krémadagoló-pumpa  
csepegésmentes. 

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus 
• Töltöttségjelző-ablak
• Kulccsal zárható
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges kézkrém
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

*Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical special, Ausgabe 09/98, Ith-Verlag
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Paradise Handlotion Slim Paradise Antibact Slim Paradise Disinfect NT
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CWS Paradise Folyékonyszappan-
adagoló, manuális, 500 ml
cikkszám: 4002010

CWS Paradise Folyékonyszappan-
adagoló, manuális, 1000 ml
cikkszám: 4001010

CWS Paradise Antibakteriális 
habszappan-adagoló, manuális, 500 ml
cikkszám: 4022000

CWS Paradise Kézfertőtlenítőgél-
adagoló, szenzoros, 500 ml
cikkszám: 4026000

méret: 80,6 x 328,8 x 110,4 mm 
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml krémszappan,  
standard, mild és neutral illatban
adag: 800 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

méret: 93,6 x 320,2 x 120,4 mm 
kiszerelés: 1000 ml
töltet: 1000 ml krémszappan, 
standard, mild és neutral illatban
adag: 1600 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

méret: 80,6 x 328,8 x 110,4 mm 
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml Antibakteriális 
kézfertőtlenítő
adag: 330 adag + 40 adagos 
tartaléktartály

méret: 93,6 x 320,2 x 120,4 mm 
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml Fertőtlenítő-gél
adag: 170 adag + 30 adagos 
tartaléktartály

A folyékonyszappan-adagoló higi-
énikus és praktikus. Ergonomikus 
húzókarja segítségével a szappan 
közvetlenül a tenyérre adagol-
ható. Az adagolópumpa automa-
tikus csöpögésgátló rendszerrel 
rendelkezik. Használata javasolt 
azon kis- és közepes forgalmú 
nyilvános mellékhelyiségekben 
ahol fontos a minőségi szappan 
megfelelő és gyors adagolása. Az 
adagoló burkolata tartós, antisz-
tatikus ABS műanyagból készül. 
A szappantartóban a töltet gyor-
san és egyszerűen cserélhető, az 
adagolópumpa légmentes és nem 
ragad be. 

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus 
• Töltöttségjelző-ablak
• Kulccsal zárható
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges szappan
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

A folyékonyszappan-adagoló higi-
énikus és praktikus. Ergonomikus 
húzókarja segítségével a szappan 
közvetlenül a tenyérre adagolha-
tó. Az adagolópumpa automatikus 
csöpögés-gátló rendszerrel ren-
delkezik. Használata azon nagy-
forgalmú nyilvános mellékhelyi-
ségekben javasolt ahol fontos a 
minőségi szappan megfelelő és 
gyors adagolása. Az adagoló bur-
kolata tartós, antisztatikus ABS 
műanyagból készül. A szappan-
tartóban a töltet gyorsan és egy-
szerűen cserélhető.

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus 
• Nagy tartály 
• Töltöttségjelző-ablak
• Kulccsal zárható
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges szappan
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

Az antibakteriális-szappanadagoló 
készülék, higiénikus és ergonomi-
kus használatot tesz lehetővé az 
egykezes húzókar segítségével. 
A habosító megoldása 50%-kal 
csökkenti a felhasznált antibakte-
riális szappankoncentrátum meny-
nyiségét. 30 másodperces alapos 
kézmosás után a baktériumok és 
a gombák száma 99,97%-kal csök-
ken. A műanyag készülék csak fe-
hér színű előlappal rendelhető. Az 
Antibakteriális szappan regisztrált 
biocid hatású termék, alkohol- és 
oldószermentes, bőrgyógyászatilag 
tesztelt és pH bőrsemleges vala-
mint kiváló lipid helyreállító tulaj-
donsággal rendelkezik. Használata 
javasolt az élelmiszeriparban és az 
egészségügyben. A burkolat tartós, 
antisztatikus ABS műanyagból ké-
szül. A szappantartó-töltet gyorsan 
és egyszerűen cserélhető. 

• Környezetbarát
• Cseppmentes
• Ergonomikus
• Töltöttségjelző-ablak
• Kulccsal zárható
• Antibakteriális és részleges 

vírusölő hatású
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”)
• Piktogrammal ellátott adagoló- 

előlap
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható
• Ajánlott felszerelési magasság 

a padlótól, 1200 mm

A szenzoros kézfertőtlenítő ada-
goló megfelel a higiénés kézmo-
sás (EN1499) és a higiénés kéz-
fertőtlenítés (EN1500) minden 
követelményének; baktériumölő 
és korlátozottan vírusölő hatású. 
A Paradise Fertőtlenítő-gél gyor-
san beszívódik, a bőrön kellemes 
érzést biztosít, nem ragad, bőrgyó-
gyászatilag tesztelt, minden bőrtí-
pushoz használható. 30 másodper-
ces alapos kézmosás ajánlott, mely 
után a baktériumok és a gombák 
száma 99,97%-kal csökken. A 
burkolat tartós, antisztatikus ABS 
műanyagból készül és csak fehér 
színű előlappal rendelhető, melyen 
nyomtatott tájékoztatás található 
a benne lévő kézfertőtlenítőről. Bi-
ocid hatású termék. Körültekintően 
alkalmazza! Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a használati 
utasítást!
 

• Környezetbarát 
• Cseppmentes 
• Szenzoros adagolás
• Töltöttségjelző-ablak 
• Kulccsal zárható
• Baktériumölő és korlátozottan 

vírusölő hatású 
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Piktogrammal ellátott adagoló- 

előlap
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság 

a padlótól, 1200 mm

*Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical special, Ausgabe 09/98, Ith-Verlag
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CWS Paradise Jumbo Ipari 
kéztisztító-adagoló, 2000 ml
cikkszám: 411000

CWS Paradise Air Bar 
Légfissítő-adagoló
cikkszám: 4663010

CWS Paradise Iker WC-papír 
tartó
cikkszám: 4604010

CWS Paradise Nagytekercses 
WC-papír tartó
cikkszám: 4630000

méret: 101 x 332 x 130 mm 
kiszerelés: 2000 ml
töltet: 2000 ml, Abrasiva standard  
Oldószeres kéztisztító
adag: 2000 adag + 150 adagos 
tartaléktartály

méret: 326 x 84 x 82 mm
kiszerelés: 300 ml
töltet: 9 féle illat

méret: 266 x 173,9 x 182,1 mm
kiszerelés: 2 tekercses adagoló
töltet: 2 db, 9,4 cm*48 m  
(400 lapos) vagy 9,4 cm*30 m 
(250 lapos) toalettpapír

méret: 357,5 x 497 x 131,5 mm
kiszerelés: 1 óriás tekercs
töltet: 1 db, 9,4 cm*380 m,  
2 rétegű, 1520 lapos toalettpapír 

Ipari kéztisztító mely hatékony 
kéztisztítást és ápolást biztosít 
egyszerre. Leginkább a gyárakban, 
ipari létesítményekben dolgozók-
nak kell munkájuk során a makacs 
szennyeződésekkel és kezük erős 
igénybevételével nap mint nap 
szembenézniük. Ezért fontos a mun-
ka utáni alapos kéztisztítás és ápo-
lás. A CWS Jumbo ipari kéztisztító 
rendszer; előre beállított, megfelelő 
mennyiségű mikrogranulátumokat 
tartalmazó, cseppmentes Abrasi-
va kéztisztítót adagol. A pontos és 
könnyű adagolás megakadályozza a 
pazarlást és tiszta marad a mosdó. 
A 2 literes töltet 2000 kézmosásra 
elegendő. A burkolat tartós, antisz-
tatikus ABS műanyagból készül.

• Környezetbarát 
• Ergonomikus 
• Nagy méretű, felhasználó- 

barát adagoló 
• Cseppmentes adagolás 
• Töltöttségjelző-ablak 
• Hatékony de kíméletes  

Abrasiva kéztisztító 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 

A CWS Paradise Air Bar egy exklu-
zív illatosító készülék. Bármilyen 
helyiségről legyen szó, a CWS Air 
Bar semlegesíti a kellemetlen sza-
gokat és friss illatot biztosít. Az att-
raktív tervezésnek és az intelligens 
technológiai fejlesztéseknek kö-
szönhetően a CWS Air Bar új mér-
földkő az illatosítás területén. Az 
illatanyagok sem az emberi szer-
vezetre sem pedig a környezetre 
nincsenek káros hatással, kizárólag 
antiallergén anyagokat tartalmaz-
nak. A kétpatronos rendszernek 
köszönhetően az illatanyag akár 
hat hónapig is kitart csere nélkül. 
Az elemek vagy az illatanyagok 
cseréjének szükségességére külső 
jelzőfény figyelmeztet. A beépí-
tett dupla ventillátor fokozatosan 
párologtatja ki az illatot. Az ener-
giaellátást elemek biztosítják, a 
nappali illetve éjszakai üzemmód 
automatikusan vezérli a mindig 
megfelelő mennyiségű illatanyag 
kibocsátását.

• 9 féle illat
• Egyedi igényekre szabható 

illatkombinációk 
• Akár két különböző illattal is 

felszerelhető
• Automatikus átváltás a má-

sodik illatra amikor az első 
elfogyott 

• Bárhova felszerelhető
• Gazdaságos
• Egyszerűen cserélhető 

patronok
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• IFRA minősítés (Nemzetközi 

Illatanyag Szövetség) 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 2000 mm a padlótól

Praktikus, két tekercses toalett- 
papír-adagoló. A második tekercs 
akkor érhető el, ha az első már 
elfogyott. Speciális burkolat és 
zár védi a papírtekercset a lopás 
vagy a nem rendeltetésszerű hasz-
nálat ellen. Adagolónként 2 db 
toalettpapír tekercs helyezhető 
el. A beépített fékező szerkezet 
megakadályozza, hogy letekered-
jen a papír. Használata közepes 
forgalmú mellékhelyiségekben 
ajánlott. A burkolat tartós, antisz-
tatikus ABS műanyagból készül. 
Az adagolóba beépített tekercsfék 
biztosítja a gazdaságos adagolást. 
A papírtekercs gyorsan és könnyen 
cserélhető a zárható adagolóban.

• Praktikus
• Gazdaságos 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési  

magasság 800 mm a  
padlótól

Felhasználóbarát, óriás toalettpapír
adagoló, hullám alakú designnal. 
Ideális magas látogatói számmal 
rendelkező mellékhelyiségek ese-
tében. Az óriás tekercs gazdasá-
gosan felhasználható, a beépített 
tartalék tekercstartó segítségével 
folyamatosan biztosítja az utánpót-
lást. A burkolat fehér, antisztatikus 
műanyagból készül. A recés él se-
gítségével könnyű letépni a meg-
felelő adagot. Szintellenőrző ablak 
a fogyás megállapítása érdekében. 
Integrált gördülési fék akadályozza 
meg a papír túlzott adagolását. Ro-
busztus és tartós adagoló. Lopásvé-
delmet a kulccsal zárható burkolat 
biztosít.

• Praktikus
• Gazdaságos
• Robusztus és tartós 
• Töltöttségjelző-ablak 
• Integrált, gördülési fék 
• Recés vágó él 
• Tartalék toalettpapír 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési  

magasság 600 mm a  
padlótól
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CWS Paradise WC-ülőketisztító- 
adagoló 
cikkszám: 4567010

CWS Paradise Öntisztító WC-ülőke
cikkszám: 4540000 elektromos
cikkszám: 4560000 elemes

CWS Paradise  
LadyCare Intimbetétgyűjtő-tartály
cikkszám: 579000 szenzoros
cikkszám: 578000 mechanikus

CWS Paradise Szemetes kuka
cikkszám: 4302000, 23 l
cikkszám: 4301000, 43 l

méret: 84 x 194 x 119 mm
kiszerelés: 300 ml
töltet: 300 ml Felületfertőtlenítő-
folyadék
adag: 1500 adag

méret: 449 x 229 x 560 mm
töltet: Fertőtlenítő-folyadék  
kiszerelés: 1000 ml

méret: 345 x 535 x 210 mm 
kiszerelés: 16 l,  
szenzoros és manuális változat
töltet: fertőtlenítő, szagsemlegesítő 
hatású zselé

kiszerelés: 23 l
méret: 336 x 550 x 225 mm 
kiszerelés: 43 l
méret: 425 x 565 x 285 mm

Manuális felületfertőtlenítő-adago-
ló, mely alkalmas a pelenkázó és 
a toalett-ülőke használat előtti /
utáni gyors és azonnali tisztítására. 
A benne lévő felületfertőtlenítő fo-
lyadék magas higiéniai követelmé-
nyeknek felel meg. A nagy nyomó-
gombbal a fertőtlenítő folyadékot 
a papírra permetezzük és az ülőkét 
körbe töröljük. Az alkohol-alapú fer-
tőtlenítő folyadék gyorsan szárad, a 
felület azonnal használható. Java-
solt bármilyen mellékhelyiségben 
a toalettpapír-adagoló mellé illetve 
pelenkázó helyiségekben kihelyez-
ni. Csökkenti a WC-papír pazarlást 
mellyel az ülőkét takarják le illetve 
higiénikusabbá teszi a mellékhelyi-
séget. A burkolat tartós, antisztati-
kus ABS műanyagból készül. A fo-
lyadékot tartalmazó töltet gyorsan 
és könnyen cserélhető a zárható 
adagolóban.

• Praktikus, higiénikus 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Kellemes illatú, bőrbarát 
• Gyorsan száradó 
• Fertőtlenítő
• Gazdaságos adagolás 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság 

1200 mm a padlótól

A teljesen automata öntisztító 
WC-ülőke minden használat után 
megtisztítja magát. A tisztításhoz 
használt CWS fertőtlenítő folyadék 
kellemes illatú és gyorsan szárad. 
A készülék hagyományos mellékhe-
lyiségekben használható, a meglévő 
WC-deszka helyére kell felszerelni. 
A higiénikus tisztítórendszert az öb-
lítéssel, vagy érintés nélkül, fotocel-
lával lehet aktiválni. Aktiváláskor a 
rugalmas anyagú tisztító fej kinyú-
lik alap helyzetéből és a WC-ülőke 
körbeforgásakor körbe tisztítja azt, 
és eltávolít minden szennyeződést. 
Ezután visszahúzódik alap állapo-
tába. Az elektromos változat áram- 
és vízellátást igényel, egy töltet 
5.500 tisztításra elegendő. Használa-
ta javasolt nagyforgalmú mellékhelyi-
ségekben. Az elemes változat javasolt 
átlagos gyakorisággal használt mel-
lékhelyiségekben, 8 db R14-es telep-
pel működik. Víz nélkül használható 
és egy töltet 1.200 tisztításra elegen-
dő. A szolgáltatási szerződés tartal-
mazza a szakember általi telepítést, 
a programozást és a rendszeres kar-
bantartást.

• Praktikus, higiénikus 
• Gazdaságos használat 
• Kellemes illatú, gyorsan száradó
• Bőrbarát fertőtlenítő folyadék
• Tartós, antisztatikus ABS mű-

anyag burkolat 
• Könnyen felszerelhető és  

tisztántartható 
elektromos változat:
• 5500 adagos tartály 
• 230 V/50Hz áramellátást és 

vizet igényel 
elemes változat:
• 1200 adagos tartály 
• 8 db R14-es teleppel működik 

és vizet nem igényel

A higiéniai gyűjtőedény, a használt 
női-higiéniai cikkek környezetbarát 
és professzionális elhelyezésére al-
kalmas, elérhető szenzoros és ma-
nuális változatban. A falra-szerel-
hető megoldásnak köszönhetően a 
padló könnyen tisztántartható és a 
készülék által megelőzhető a szeny-
nyvízcsövek eldugulása. Szenzoros 
készülék esetén a  mozgásérzéke-
lő automatikusan felnyitja a tetőt, 
amikor a kéz közel kerül hozzá, 4 db 
R14-es elemmel működik. Mechani-
kus készülék esetén az edény felső 
burkolata manuálisan  nyitható. A 
belső, bordás tálca eltakarja a tároló 
tartalmát és megakadályozza a hoz-
záférést. A ládában található higiéni-
ai zselé (biológiailag lebomló) fertőt-
lenítő hatású, felszívja a nedvességet 
és a megelőzi a kellemetlen szagot. 
Egyszerűen kezelhető és tökéletesen 
higiénikus. A szolgáltatási szerződés 
tartalma: az edény rendszeres cseré-
je és az egészségügyi hulladék pro-
fesszionális ártalmatlanítása.

• Professzionális, higiénikus 
• Környezetbarát 
• 16 l tartály 
• Szagsemlegesítő zselé 
• Érintésmentes 
• Falra-szerelhető 
• Ütésálló, antisztatikus ABS 

műanyag 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható (szükséges 
alkatrészekkel szállítjuk)

Papírhulladék-gyűjtő doboz, eltá-
volítható fedéllel. Falra-szerelhető 
vagy padlóra-állítható változatban 
is elérhető.

• Professzionális, higiénikus 
• Környezetbarát 
• Elérhető kétféle méretben
• Tartós, antisztatikus ABS 

műanyag 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 

Paradise Superroll Paradise Paper Bin Paradise Ladycare Paradise Cleanseat Power/Universal
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CWS Paradise  

Pamutkéztörlő-adagoló

CWS Paradise  

Hajtogatott papírtörlő-adagoló

CWS Paradise  

Tekercses papírtörlő-adagoló

CWS Paradise  

Habszappan-adagoló*

CWS Paradise  

Folyékonyszappan-adagoló*

 CWS Paradise  

Antibakteriális habszappan-adagoló

CWS Paradise  

Air Bar Légfrissítő-adagoló

CWS Paradise  

Iker WC-papír tartó

CWS Paradise  

Nagytekercses WC-papír tartó

CWS Paradise LadyCare  

Intimbetétgyűjtő-tartály**

CWS Paradise  

WC-ülőketisztító- 

adagoló

CWS Paradise  

Higiénikus  

ajtókilincs

CWS Paradise  

Fémhálós papír szemetes
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A CWS ParadiseLine Rozsdamentes termékcsalád bárhol használva komfortérzetet és élményt nyújt,  

miközben megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek. 

Tartós, elegáns, higiénikus.

A mellékhelyiségek megbízható, hatékony és minimális karbantartást igénylő működése elvárás egy 

látogatókkal teli környezetben. Ehhez kínál megoldást a CWS ParadiseLine Rozsdamentes acélból  

készült formatervezett, letisztult termékcsaládja. A mosdó használatának élményszerűségét a stílus, az 

elegancia, és a kényelem biztosítja vendégek számára. 

CWS ParadiseLine  
Rozsdamentes termékcsalád

*500 ml és 1000 ml kiszerelésben  

**csak manuális változatban 
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CWS ParadiseLine rozsdamentes termékek
A CWS ParadiseLine rozsdamentes termékcsalád óriási előnye, hogy tökéletes összhangot alkot bármilyen mos-

dó stílusával mind formai, mind funkcionális szempontból. Az adagolók használata kényelmes, kifinomult és 

egyszerű, karbantartási igénye minimális. A hűvösen csillogó, rozsdamentes termékek tartósak, könnyen kezel-

hetők, egyszerűen tisztántarthatók és tökéletesen passzolnak minden helyiségbe és más adagolókhoz.

A ParadiseLine rozsdamentes termékek használata ideális magas látogatottságú illetve elegáns létesítmények 

mellékhelyiségeiben (pl. éttermekben, bárokban, szállodákban, magán kórházakban, rendelőkben, stb.) illetve 

konyhákban és ebédlőkben. Az rozsdamentes adagolók csak manuális változatban érhetők el.

Termékeink 0,8-1,5 mm vastagságú acéllemezekből készülnek, kifejezetten ellenállnak a rongálásoknak, sérü- 

léseknek és a háztartási tisztítószereknek (sav -és lúgálló). A rozsdamentes anyag garantálja a hosszú élettartamot.
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CWS Paradise  
Pamutkéztörlő-adagoló
cikkszám: 7502000

CWS Paradise  
Tekercses papírtörlő-adagoló
cikkszám: 7205000

CWS Paradise  
Hajtogatott papírtörlő-adagoló
cikkszám: 7622000

méret: 332 x 485 x 257 mm
töltet: 100% pamutkéztörlő, 35 m x 21 cm
adag: 130 kéztörléshez

méret: 352 x 427 x 252 mm
töltet: 2 és 3 rétegű, 21 cm széles papírtekercs 
adag: 400 kéztörléshez

méret: 336 x 265 x 140 mm 
töltet: 1 vagy 2 rétegű, C, V és Z hajtogatású 
adag: 300 kéztörléshez

A CWS Rozsdamentes manuális pamutkéz-
törlő-adagoló egy elegáns és kifejezetten 
környezetbarát megoldás, mely gyors és 
higiénikus kézszárítást tesz lehetővé. Ma-
gas higiéniai követelménynek felel meg, 
a 100% pamutkéztörlőnek mindig csak a 
tiszta felével történik a kéztörlés. A pamut- 
tekercs használt része automatikusan visz-
szahúzódik minden kéztörlés után egy külön 
adagolókamrába, így elkülönül a tiszta felü-
lettől. Ezáltal a következő használó a tiszta 
felületet húzza ki és abba törli a kézét. Hasz-
nálata egyszerű, költséghatékony valamint 
környezetkímélő. A nedves kéz legfeljebb 
6 másodperc alatt megszárad és nem kelet-
kezik hulladék. A szálcsiszolt rozsdamentes 
kivitelezésű adagoló elegánssá varázsolja a 
mellékhelyiséget. Az adagolóba egy 35 m 
hosszú és 21 cm széles pamut kéztörlőte-
kercs fér mely erős és jó nedvszívó képessé-
gű. A kéztörlő normál, előre beállított ada-
golásával a tekercs körülbelül 130 embert 
tud kiszolgálni. A pamutkéztörlők gyorsan 
és könnyen cserélhetők az adagoló rend-
szerben.

Kifejezetten higiénikus és praktikus megol-
dás, a mechanikus tekercses papírtörlő-ada-
goló rendszer melynél a használó csak a saját 
papíradagját érinti meg. Könnyű leszakítani a 
kívánt papíradagot, a biztonsági fogaskerék 
segíti a papíradagolást. Az automata vágóme-
chanizmus 25 cm-enként vágja el a papírt, a 
vágókés a papír meghúzásakor lép működés-
be. Az eszköz fejlett mechanikája miatt nem 
igényel karbantartást. Anyaga szálcsiszolt 
rozsdamentes acél. Az előre beállított ada-
golási hossz körülbelül 400 adagot biztosít. 
A kéztörlőtekercs gyorsan és könnyen cserél-
hető az adagoló rendszerben. Javasolt megfe-
lelő méretű szemetes elhelyezése az adagoló 
alatt. Tartalmaz egy zárat és töltöttség-jelzőt.

A kulccsal zárható elegáns kivitelezésű 
rozsdamentes hajtogatott papírtörlő adago-
ló, kifejezetten kis –és közepes forgalmú 
helyekre ajánlott, mint például konyhák, 
mellékhelyiségek, laboratóriumok, kisebb 
irodák, stb. Különféle hajtogatású papírkéz-
törlővel használható (C, V és Z hajtogatott). 
Az adagolóban legfeljebb 300 kéztörlő he-
lyezhető el. Szervizelést nem igényel. A 
kéztörlők gyorsan és könnyen cserélhetők 
az adagoló rendszerben. A speciális terve-
zésű papíradagoló-tálca lehetővé teszi a 
papírtörlők egyesével történő adagolását és 
minimalizálja a pazarlást. A használó csak 
a tiszta kéztörlővel érintkezik, annak kihú-
zása könnyű. Javasolt egy megfelelő mére-
tű szemetes elhelyezése az adagoló alatt.  
Töltöttség-jelzővel és zárral felszerelt. Köny-
nyű és gyors utántöltés.

• Környezetbarát
• Költséghatékony
• Elegáns, tartós adagoló
• Az ujjlenyomat és a vízcsepp nem 

látszik rajta 
• Szerződés szerint a tiszta tekercsek 

biztosítása és a használt pamutkéztör-
lők mosása

• A kihúzás és a behúzás közötti idő 
igény szerint állítható (8-12-16-20 mp) 

• Állítható hosszúság egy kéztörléshez, 
27-32cm

• Kontrollablak mely mutatja, hogy 
mennyi tiszta pamuttörlő van még

• Kéztörlő 100% pamutból
• Áramellátás nélkül működik
• HACCP higiéniai előírásoknak megfelel
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság 

1320-1400 mm a padlótól

• Elegáns, tartós adagoló
• Könnyű és gyors utántöltés 
• Áramellátás nélkül működik 
• Költséghatékony 
• Cserélhető panel 
• Kulccsal zárható 
• Töltöttségi állapotot mutató ablak 
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható  
• Automata vágó mechanizmus  

25cm-ként 
• Ajánlott felszerelési magasság  

1320-1400 mm a padlótól

• Elegáns, tartós adagoló
• Könnyű és gyors utántöltés 
• Áramellátás nélkül működik 
• Töltöttségi állapotot mutató ablak 
• Könnyen felszerelhető és tisztántartható 
• Speciális tervezésű papírlapadagoló- 

tálca 
• Kulccsal zárható 
• Az ujjlenyomat és vízcsepp nem látszik 

rajta 
• Ajánlott felszerelési magasság  

1300 mm a padlótól
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CWS Paradise  
Habszappan-adagoló, 500ml
cikkszám: 7012000

CWS Paradise  
Habszappan-adagoló, 1000ml
cikkszám: 7011000

CWS Paradise Folyékony-
szappan-adagoló, 500 ml
cikkszám: 7002000

CWS Paradise Folyékony- 
szappan-adagoló, 1000 ml
cikkszám: 7001000

méret: 81 x 329 x 111 mm  
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml habszappan,  
standard, mild és neutral illatban
adag: 1250 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

méret: 98 x 355 x 122 mm  
kiszerelés: 1000 ml
töltet: 1000 ml habszappan,  
standard, mild és neutral illatban
adag: 2500 adag + 200 adagos 
tartaléktartály

méret: 81 x 329 x 111 mm 
kiszerelés: 500 ml
töltet: 500 ml folyékonyszappan, 
standard, mild és neutral illatban
adag: 800 adag + 120 adagos 
tartaléktartály

méret: 98 x 355 x 122 mm 
kiszerelés: 1000 ml
töltet: 1000 ml folyékonyszappan, 
standard, mild és neutral illatban
adag: 1600 adag + 160 adagos 
tartaléktartály

Környezetbarát és elegáns megol-
dás a habgenerátoros, cseppmentes 
adagolású, rozsdamentes acélból 
készült habszappan-adagoló. A ha-
bosító megoldás 50%-kal csökkenti 
a felhasznált szappankoncentrátum 
mennyiségét. A megfelelő meny-
nyiségű szappanhab csökkenti a 
túladagolást, lerövidíti a kézmosási 
időt és csökkenti a vízfogyasztást. 
Az ergonomikus-adagolókészülék, 
egykezes használatot tesz lehe-
tővé a húzókar segítségével. Ki-
váló minőségű, bőrgyógyászatilag 
tesztelt szappantöltettel használ-
ható. Közepes forgalmú helyek-
re ajánlott ahol fontos a gyors és 
megfelelő szappan adagolás. Hasz-
nálata praktikus és gyors, a szap-
pan közvetlenül a tenyérre kerül.  
Az adagolóban fejjel lefelé álló 
szappantartály lehetővé teszi, hogy 
minden csepp kiürüljön. A töltet 
gyorsan és egyszerűen cserélhető, 
az adagolópumpa légmentes és 
nem ragad be. Töltöttség-jelzővel és 
zárral felszerelt.

• Elegáns, tartós adagoló
• Környezetbarát 
• Cseppmentes 
• Ergonomikus 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Ütésálló adagoló 
• Felületén az ujjlenyomat és a 

vízcsepp nem hagy nyomot 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

Környezetbarát megoldás a habge-
nerátoros, cseppmentes adagolású, 
rozsdamentes habszappan-adagoló. 
A habosító megoldás 50%-kal csök-
kenti a felhasznált szappankoncent-
rátum mennyiségét. A megfelelő 
mennyiségű szappanhab csökkenti 
a túladagolást, lerövidíti a kézmo-
sási időt és csökkenti a vízfogyasz-
tást. Az ergonomikus-adagolóké-
szülék, egykezes használatot tesz 
lehetővé a húzókar által. Kiváló 
minőségű, bőrgyógyászatilag tesz-
telt szappantöltettel használható.  
Kifejezetten nagy forgalmú he-
lyekre ajánlott ahol fontos a minő-
ségi szappan gyors és megfelelő 
adagolása. Használata praktikus és 
gyors, a szappan közvetlenül a te-
nyérre kerül. Az adagolóban fejjel 
lefelé álló szappantartály lehetővé 
teszi, hogy minden csepp kiürül-
jön. A szappantöltet gyorsan és 
egyszerűen cserélhető, az adagoló 
pumpa légmentes és nem ragad 
be. Töltöttség-jelzővel és zárral 
felszerelt.

• Elegáns, tartós adagoló
• Környezetbarát 
• Cseppmentes 
• Ergonomikus 
• Nagy tartály 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Ütésálló adagoló 
• Felületén az ujjlenyomat és 

vízcsepp nem látszik 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

A szálcsiszolt rozsdamentes kivite-
lezésű folyékonyszappan-adagoló, 
elegánssá varázsolja a mellékhe-
lyiséget valamint higiénikus és 
praktikus. Az ergonomikus húzókar 
segítségével a szappan közvetlenül 
a tenyérre adagolható. Az adagoló-
pumpa automatikus csöpögésgátló 
rendszerrel rendelkezik. Használa-
ta javasolt azon közepes forgalmú 
mellékhelyiségekben ahol fontos 
a minőségi szappan megfelelő 
és gyors adagolása. Az 500 ml-
es szappantartály körülbelül 800 
adagot biztosít. A tartaléktartályba 
még 120 adag fér el. A szappan-
töltet gyorsan és egyszerűen cse-
rélhető a tartóban. Tartalmaz egy 
zárat és szappantöltöttség-jelzőt.

• Elegáns, tartós adagoló
• Környezetbarát 
• Ergonomikus 
• Cseppmentes adagolás 
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Ütésálló felület 
• Az ujjlenyomat és vízcsepp 

nem látszik rajta 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható  
• Ajánlott felszerelési magasság 

1200 mm a padlótól

A szálcsiszolt rozsdamentes kivite-
lezésű folyékonyszappan-adagoló, 
elegánssá varázsolja a mellékhe-
lyiséget valamint higiénikus és 
praktikus. Az ergonomikus húzókar 
segítségével a szappan közvetlenül 
a tenyérre adagolható. Az adagoló-
pumpa automatikus csöpögésgátló 
rendszerrel rendelkezik. Használata 
javasolt azon nagyforgalmú mel-
lékhelyiségekben ahol fontos a mi-
nőségi szappan megfelelő és gyors 
adagolása. Az 1000 ml-es szap-
pantartály körülbelül 1600 adagot 
biztosít. A tartaléktartályba még 
160 adag fér el. A szappantöltet 
gyorsan és egyszerűen cserélhető 
a tartóban. Tartalmaz egy zárat és 
szappantöltöttség-jelzőt.

 

• Elegáns, tartós adagoló
• Környezetbarát 
• Ergonomikus 
• Cseppmentes adagolás 
• Bőrgyógyászatilag tesztelt és 

pH bőrsemleges 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Ütésálló felület 
• Az ujjlenyomat és vízcsepp 

nem látszik rajta 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható  
• Ajánlott felszerelési magasság 

1200 mm a padlótól
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CWS Paradise Antibakteriális 
habszappan-adagoló, 500 ml 
cikkszám: 7022000

CWS Paradise  
Air Bar Légfrissítő-adagoló
cikkszám: 7663000

CWS Paradise  
WC-ülőketisztító-adagoló
cikkszám: 7567000

CWS Paradise  
Higiénikus ajtókilincs
cikkszám: 310000

méret: 81 x 329 x 111 mm  
kiszerelés: 500 ml
töltet: Antibakteriális kézfertőt-
lenítő
adag: 330 adag + 40 adagos 
tartaléktartály

méret: 326 x 84 x 82 mm  
kiszerelés: 300 ml
töltet: 9 féle illat

méret: 93 x 211 x 110 mm  
kiszerelés: 300 ml
töltet: Felületfertőtlenítő-folyadék
adag: 1500 adagos tartály

méret: 119 x 257 x 127 mm 
töltet: 2000 adagos fóliapatron

Az exkluzív, rozsdamentes kivite-
lezésű antibakteriális szappanada-
goló-készülék, higiénikus és ergo-
nomikus használatot tesz lehetővé 
az egykezes húzókar által. A habo-
sító megoldás 50%-kal csökkenti 
a felhasznált antibakteriális szap-
pankoncentrátum mennyiségét. 
30 másodperces alapos kézmosás 
után a baktériumok és a gombák 
száma 99,97%-kal csökken. Az an-
tibakteriális szappan regisztrált bi-
ocid hatású termék, alkohol -és ol-
dószermentes, bőrgyógyászatilag 
tesztelt és pH bőrsemleges vala-
mint kiváló lipid helyreállító tulaj-
donsággal rendelkezik. Használata 
javasolt az élelmiszeriparban és az 
egészségügyben. A szappantöltet 
gyorsan és egyszerűen cserélhető 
a tartóban. Tartalmaz egy zárat és 
szappantöltöttség-jelzőt.

• Elegáns, tartós, Antibact 
felirattal

• Környezetbarát 
• Cseppmentes 
• Antibakteriális és részleges 

vírusölő hatású 
• Bőrgyógyászatilag tesztelt  

és pH bőrsemleges 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• Piktogrammal ellátott  

adagoló előlap
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

CWS Paradise Air Bar illatosító- 
adagoló exkluzív, rozsdamentes vál-
tozatban. Bármilyen helyiségről le-
gyen szó, a CWS Air Bar semlegesíti 
a kellemetlen szagokat és friss illa-
tot biztosít. Az attraktív tervezésnek 
és az intelligens technológiai fej-
lesztéseknek köszönhetően a CWS 
Air Bar új mérföldkő az illatosítás 
területén. A letisztult küllem ered-
ményeként az adagoló szinte észre-
vétlenül illeszkedik környezetéhez. 
Az illatanyagok sem az emberi szer-
vezetre sem pedig a környezetre 
nincsenek káros hatással, kizárólag 
antiallergén anyagokat tartalmaz-
nak. A kétpatronos rendszernek kö-
szönhetően az illatanyag akár hat 
hónapig is kitart csere nélkül. Az 
elemek vagy az illatanyagok cseré-
jének szükségességére külső jelző-
fény figyelmeztet. A beépített dupla 
ventillátor fokozatosan párologtatja 
ki az illatot. Az energiaellátást ele-
mek biztosítják, a nappali illetve 
éjszakai üzemmód automatikusan 
vezérli a mindig megfelelő mennyi-
ségű illatanyag kibocsátását.

• 9 féle illat
• Egyedi igényekre szabható 

illatkombinációk 
• Akár két különböző illattal is 

felszerelhető
• Automatikus átváltás a má-

sodik illatra amikor az első 
elfogyott

• Gazdaságos
• Egyszerűen cserélhető 

patronok
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• IFRA minősítés (Nemzetközi 

Illatanyag Szövetség) 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 2000 mm a padlótól

Elegáns rozsdamentes kivitelű, 
manuális felületfertőtlenítő-ada-
goló. Alkalmas a pelenkázó és a 
toalett-ülőke használat előtti /
utáni gyors és azonnali tisztítá-
sára. A benne lévő felületfertőt-
lenítő-folyadék, magas higiéniai 
követelményeknek felel meg. A 
nagy nyomógombbal a fertőtlenítő 
folyadékot a papírra permetezzük 
és az ülőkét körbetöröljük. Az al-
kohol-alapú fertőtlenítő folyadék 
gyorsan szárad, a felület azonnal 
használható. Javasolt bármilyen 
mellékhelyiségben a toalettpapír-
adagoló mellé kihelyezni illetve 
pelenkázó helyiségben felszerelni. 
Csökkenti a WC-papír pazarlást 
mellyel az ülőkét takarják le, va-
lamint higiénikusabbá teszi a mel-
lékhelyiséget. A folyadékot tartal-
mazó töltet gyorsan és könnyen 
cserélhető a zárható adagolóban.

• Praktikus, higiénikus 
• Könnyen cserélhető töltet 

(„kattintós palack”) 
• 1500 adagos tartály 
• Kellemes illat, bőrbarát 
• Gyorsan száradó 
• Gazdaságos adagolás 
• Ütésálló adagoló 
• Felületén az ujjlenyomat és 

vízcsepp nem látszik 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magas-

ság 1200 mm a padlótól

Teljeskörű higiéniát biztosít a CWS 
Clean Touch, azaz a higiénikus 
ajtókilincs. A speciális kilincset 
100%-ig újrahasznosítható fólia 
vonja be, amely minden használat 
után automatikusan cserélődik. 
A használt fólia külön rekeszbe 
kerül, a friss fóliától higiénikusan 
elkülönítve. A CWS Clean Touch 
lehetővé teszi, hogy mindenki, 
aki elhagyja a mosdót, tiszta ki-
lincset fogjon meg. Egyszerűen és 
gyorsan felszerelhető valamint a 
kilincs rongálás nélkül eltávolítha-
tó. Egy patron kb. 2000 adag fóliát 
tartalmaz, így sokáig elég a legfor-
galmasabb mosdókban is. A kilin-
cset, kialakításának köszönhetően,  
a vendégek reflexszerűen fogják 
használni. A fóliakazetta gyorsan 
cserélhető. A felszerelést és a fóli-
akazetták szállítását a CWS bizto-
sítja. A kilincs felszerelésénél, egy 
speciális akrilüveglemez révén, az 
ajtó eredeti furatai használhatók.

• Teljes körű higiéniát biztosít a 
mosdóban

• Egyszerűen, gyorsan felsze-
relhető

• A kilincs rongálás nélkül 
eltávolítható 

• A kazettacsere egyszerű,  
csupán néhány másodpercet 
vesz igénybe 

• Az új fóliát védőkamra választ-
ja el a használttól
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CWS Paradise  
Iker WC-papír tartó
cikkszám: 7604000

CWS Paradise  
Nagytekercses WC-papír tartó
cikkszám: 7630000

CWS Paradise LadyCare 
Intimbetétgyűjtő-tartály
cikkszám: 7776000

CWS Paradise  
Fémhálós papír szemetes

méret: 266 x 174 x 182 mm 
kiszerelés: 2 tekercses adagoló
töltet: 2 db, 9,4 cm*48 m  
(400 lapos) vagy 9,4 cm*30 m  
(250 lapos) toalettpapír

méret: 320 x 346 x 120 mm 
kiszerelés: kiszerelés: 1 db óriás 
tekercs (vagy 4 db kisméretű toa-
lettpapírral is használható)
töltet: 1 db, 9,4 cm*380 m, 
2 rétegű, 1520 lapos toalettpapír

méret: 343 x 527 x 216 mm  
kiszerelés: 12 l, manuális 
töltet: fertőtlenítő, szagsemlege-
sítő hatású zselé

cikkszám: 752000
méret: 300 x 360 x 180 mm 
kiszerelés: 25 l

cikkszám: 903109600
méret: 410 x 620 x 250 mm 
kiszerelés: 60 l

A rozsdamentes adagolóban két 
normál toalettpapír tekercs he-
lyezhető el. A második tekercs 
csak akkor érhető el, ha az első 
már elfogyott. Speciális burkolat 
és zár védi a papírtekercset a lo-
pás vagy a nem rendeltetésszerű 
használat ellen. Adagolónként 2 
db toalettpapír tekercs helyez-
hető el. Az adagolóba beépített 
tekercsfék szerkezet megakadá-
lyozza, hogy letekeredjen a papír, 
így az adagolás gazdaságos. Az 
adagoló elegáns, szálcsiszolt rozs-
damentes acél, melyen nem hagy 
nyomot a vízcsepp és az ujjlenyo-
mat. Használata közepes forgalmú 
mellékhelyiségekben ajánlott. A 
papírtekercs gyorsan és könnyen 
cserélhető a zárható adagolóban.

• Praktikus
• Gazdaságos 
• Felületén az ujjlenyomat és 

vízcsepp nem látszik 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság 

800 mm a padlótól

Felhasználóbarát, formatervezett, 
rozsdamentes, óriás toalettpapír- 
adagoló. Ideális magas látogatói 
számmal rendelkező mellékhelyi-
ségek esetében. Az óriás tekercs 
gazdaságosan felhasználható, a 
beépített tartalék tekercstartó se-
gítségével folyamatosan biztosítja 
az utánpótlást. Az adagoló ele-
gáns, szálcsiszolt rozsdamentes 
acél, melyen nem hagy nyomot a 
vízcsepp és az ujjlenyomat. A re-
cés él segítségével könnyű letépni 
a megfelelő adagot. Szintellenőr-
ző ablak a fogyás megállapítása 
érdekében. Integrált gördülési fék 
akadályozza meg a papír túlzott 
adagolását. Robusztus és tartós 
adagoló. Lopásvédelmet a kulccsal 
zárható burkolat biztosít.

• Elegáns rozsdamentes adagoló
• Robusztus, tartós, praktikus 
• Töltöttségjelző-ablak 
• Integrált, gördülési fék 
• Recés vágó él 
• Tartalék toalettpapír 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 
• Ajánlott felszerelési magasság 

600 mm a padlótól

Elegáns, rozsdamentes acélból 
készült, mechanikus higiéniai 
gyűjtőedény, mely a használt női 
higiéniai cikkek környezetbarát 
és professzionális elhelyezésére 
alkalmas. A falra-szerelt meg-
oldásnak köszönhetően a padló 
könnyen tisztántartható. A meg-
oldás megelőzi a szennyvízcsövek 
eldugulását. Az edény felső burko-
lata manuálisan nyitható. A belső, 
bordás tálca eltakarja a tartalmát 
és megakadályozza a hozzáférést. 
A ládában található higiéniai zselé 
(biológiailag lebomló) fertőtlenítő 
hatású, felszívja a nedvességet és 
a megelőzi a kellemetlen szagot. 
Egyszerűen kezelhető és tökéle-
tesen higiénikus. A szolgáltatási 
szerződés tartalma: az edény rend-
szeres cseréje és az egészségügyi 
hulladék professzionális ártalmat-
lanítása.

• Professzionális, higiénikus 
• Szagsemlegesítő zselé 
• Falra-szerelhető 
• Vízcsepp és az ujjlenyomat 

nem hagy nyomot 
• Könnyen felszerelhető és 

tisztántartható 

A rozsdamentes acélból készült 
hálós szemetes általános és papír- 
szemét tárolására alkalmas. A 25 l 
kiszerelés kisebb, míg a 60 l kivi-
tel használata közepes és nagyobb 
forgalmú helyeken ajánlott. Prak-
tikus elhelyezni a papírkéztörlő 
adagolók alatt. Fekete műanyag 
lábakon áll, falra-szerelhető vagy 
szabadon állítható. 

• Elegáns rozsdamentes adagoló
• Tartós és praktikus 
• Ultra könnyű
• Elérhető két méretben
• Felül nyitott
• Szabadon állítható vagy falra- 

szerelhető
• Összecsukható, helytakarékos



Mosás | Szárítás

Minőségellenőrzés
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Önök és a természet
szolgálatában

CWS-boco Hungary Kft.
1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.

Tel.: +36 1 323 33 33 
Email: info@cws-boco.hu | www.cws-boco.hu


