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Predpražniki CWS

Čistoča pod 
vašimi nogami
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Vedno korak pred 
drugimi

Ali ste vedeli, da se kar okoli 20 odstotkov vseh 
prijavljenih nesreč na delovnem mestu zgodi, ker se 
zaposleni spotaknejo, zdrsnejo ali padejo? Z 
ustreznimi predpražniki lahko tovrstne nezgode 
preprečite. Podobno velja za umazanijo v vaši 
stavbi: okoli 70–80 odstotkov umazanije v stavbi 
predstavljata prah in vlaga, ki ju obiskovalci 

prinesejo od zunaj. Z ustreznimi predpražniki lahko 
trajno znižate stroške čiščenja, da sploh ne 
omenjamo, kako lahko s predpražniki, ki varujejo 
draga tla, podaljšamo čas do naslednje obnove. In 
še nekaj: po meri narejeni predpražniki ob vhodu 
lahko delujejo kot vizitka in vaše podjetje postavijo v 
središče pozornosti.
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 Industrijski predpražniki 

 Predpražniki proti utrujenosti

 Predpražniki posebnih oblik

Na pravem mestu

Vhod je ogledalo vsakega podjetja. Na goste, ki 
obiščejo vaše prostore, naredi trajen vtis. Z našimi 
rešitvami proti prahu in nesnagi boste vašim 
strankam in gostom sporočili, da so v dobrih rokah. 
S predpražniki CWS, ki so na voljo v vseh oblikah 
– standardni, okrogli, kvadratni ali po meri –, lahko 
poudarite edinstveno podobo vašega podjetja.

Predpražniki CWS zadržijo umazanijo, vlago in prah, 
preprečujejo zdrse, varujejo draga tla in ustvarjajo 

podobo urejenosti in čistoče na prehodnih 
območjih, med proizvodnimi in pisarniškimi prostori, 
pred dvigali in v njih, pred tekočimi stopnicami, ob 
aparatih za kavo, v menzi, na območju za dostavo 
ter na vstopnih in izstopnih območjih.

Poleg tega vam predpražniki CWS pomagajo znižati 
stroške čiščenja. Raziskave so pokazale, da lahko 
učinkovite rešitve proti prahu znižajo stroške 
čiščenja tal za do 70 %.* Čistoča, ki se izplača.

Proizvodni prostor
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Menza

Dvigalo

 Rebričasti aluminijasti 
predpražniki

 Standardni predpražniki

 Predpražniki z logotipom

Recepcija

*Vir: European Cleaning Journal: »Remember to wipe your feet (2004/05)«
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Visokotehnološke 
rešitve za vaša tla
Predpražniki CWS s posebno površino iz 
visokosukanega najlona zagotavljajo učinkovito 
čiščenje. Umazanijo in vlago hitro »obrišejo« s 
podplatov čevljev in ju absorbirajo. Vsak kvadratni 
meter lahko absorbira do 4,8 l umazanije in vlage. 

Vlaga izhlapi, umazanija pa se ujame na gumijasto 
podlago predpražnika. Z rednim menjanjem in 
čiščenjem predpražnikov zagotovite njihovo 
optimalno delovanje in lep videz.

Umazanija in vlaga

Naši izdelki temeljijo na sistemskih rešitvah. Naše 
strokovne storitve zajemajo: pobiranje, menjanje, 
pranje, sušenje, popravila, zagotavljanje kakovosti in 
dostavo. Del našega najemnega paketa je tudi 
celovito svetovanje. Natančna analiza situacije na 
terenu in podrobno svetovanje pri izbiri izdelkov 
zagotavljata rešitve in storitve, ki vam kar najbolj 
ustrezajo.

Naše predpražnike dajemo v najem s pogodbo o 
rednem vzdrževanju: v dogovoru z našimi strankami 
določimo pogostost menjavanja in čiščenja 

predpražnikov.

Cikel vzdrževanja predpražnikov CWS našim 
strankam omogoča, da čistočo dojemajo kot nekaj 
samoumevnega. Zaradi rednega pranja in 
strokovnega vzdrževanja se lahko predpražniki 
ponovno uporabijo za zadrževanje vsakodnevne 
umazanije in vlage. Vsi predpražniki CWS so 
vzdrževani v specializiranih pralnicah. Uporabljamo 
certificirane pralne procese, ki so prijazni do okolja 
in zagotavljajo trajno čistočo.
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Vlaga in umazanija 
pod nadzorom
Zaradi posebne površine iz visokosukanega najlona 
so predpražniki CWS še posebej primerni za 
absorpcijo fine umazanije in vlage. Predpražniki 
scraper imajo bolj grobo površino, ki učinkovito 

zadržuje grobo umazanijo v pokritih preddverjih. 
Izbirate lahko med različnimi velikostmi in barvami. 
Navedeni izbor standardnih velikosti in barv 
predstavlja »klasične« rešitve CWS proti umazaniji.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

V cm

85 × 90 85 × 150 85 × 300 115 × 200 115 × 240 115 × 400 150 × 200 150 × 250

Ime
Rdeč

Siv

Rjav

Siv, svetleč

Moder/rjav, svetleč

Grobi - scraper

Grobi - scraper plus

Izdelek
a

b

c

d

e

f

g

Na voljo v standardnih velikostih (v cm)
85 × 150 (8861200) | 85 × 300 (8863200) | 115 × 200 (8862200)

85 × 150 (8811000) | 115 × 200 (8812000)

85 × 150 (903200356) | 150 × 200 (903200158)

85 × 90 (8835200) | 85 × 150 (8831000)
85 × 300 (8834200) | 115 × 200 (8832000)
115 × 240 (8836200) | 115 × 400 (8838200)
150 × 200 (8833200) | 150 × 250 (8837200)

85 × 150 (8821000) | 115 × 200 (8822000)

85 × 150 (8851000) | 115 × 200 (8852000)

115 × 200 (8071100) | 150 × 200 (8072100)
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Močna kombinacija

Predpražniki CWS Scraper Plus zanesljivo zaustavijo 
prah, umazanijo in vlago, varujejo tla in s privlačnim 
črtastim vzorcem ustvarjajo kakovosten videz. Ti 
predpražniki v standardnem naboru izdelkov CWS 
izstopajo zaradi kombinacije trdega strgalnega 
materiala, ki s čevljev okrtači grobo umazanijo, in 
mehke plasti visokosukanega najlona, ki poskrbi za 

finejšo umazanijo in vlago. Zaradi visoke absorpcije 
so še posebej primerni za vhode, prehode in 
dostavna območja. Predpražniki CWS Scraper Plus 
lahko absorbirajo do 4,8 litra vlažne ali suhe 
umazanije na kvadratni meter, kar jih uvršča med 
najbolj absorptivne predpražnike.

85 × 200 115 × 200 150 × 200 200 × 200

Lastnosti
Izboljšana absorpcija umazanije in vlage zaradi kombinacije 
visokosukanega najlona in materiala scraper.

Visoka absorpcija do 4,8 l/m²

Opazen krtačni učinek

Učinkovito delovanje proti grobi 
umazaniji in vlagi – pasovi so 
narejenI iz strgalnega materiala.

Vlaga in fina umazanija ne moreta 
uiti površini iz visokosukanega 
najlona.

V cm
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Naredite vtis
Po meri narejeni predpražniki z logotipom ali 
reklamnim sloganom izpostavijo edinstveno 
podobo vašega podjetja. CWS ponuja širok nabor 
po meri oblikovanih predpražnikov. Za ustvarjalno 
izvedbo vaših idej imate na voljo več kot 150 
standardnih barv in številne individualizirane barve v 
kombinaciji z vrhunskim, skoraj fotografskim 

tiskanjem. Skupaj z vami ustvarimo predpražnike po 
meri, ki ustrezajo vaši celostni poslovni podobi, s 
katerimi lahko označite posebna področja ali jih 
uporabite za oglasno sporočilo in ki bodo zagotovo 
naredili vtis na obiskovalce. Naj vaše podjetje, 
znamka ali sporočilo izstopajo, tam, kjer si to želite.

Lastnosti
150 standardnih barv in po želji tudi številne individualizirane 
barve

Domala fotografska kakovost tiska

Na voljo v standardnih velikostih (v cm)
85 × 75 | 85 × 150 | 85 × 300 | 115 × 200 | 150 × 250 | 150 × 300 | 
po želji tudi druge velikosti

Brez minimalne količine naročila

Najem predpražnikov s čiščenjem in menjavo
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Odličnega videza
Posebni sprejemni prostori zahtevajo neobičajne 
ideje. Predpražniki CWS omogočajo prilagodljive 
inovativne rešitve, s katerimi bo vaš vhodni prostor 
postal še bolj edinstven. Prosto lahko izbirate med 
širokim naborom oblik, barv in poslikav ter ustvarite 
posebne elemente, ki pritegnejo pogled. Če želite 
vaše podjetje in vašo filozofijo predstaviti že na 

prvem koraku, lahko z našo pomočjo predpražnike 
oblikujete v skladu z vašo celostno podobo. Ne 
omejujte svoje domišljije – naj vaše sporočilo 
pritegne vso pozornost.

Izvedite več o možnostih, ki so vam na voljo.

Oblikovanje po meri
 
Oblikujte obliko, barvo in poslikavo svojega 
predpražnika. 

85 × 85  
 150 × 150

115  ×  200115  ×  200115 × 58  
 150 × 75

Lastnosti
150 standardnih barv in po želji tudi številne individualizirane 
barve

Brez minimalne količine naročila

Barva in oblika po meri ter vse funkcije, ki jih mora imeti 
predpražnik  

Najem predpražnikov s čiščenjem in menjavo

V cm
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Dinamična čistoča

Umazanijo na vhodnih območjih v stavbe vnašajo 
dostavna vozila oziroma se ta začne nabirati na 
prehodnih območjih, kjer poteka prevoz med 
različnimi proizvodnimi prostori. Industrijski 
predpražniki CWS zagotavljajo več čistoče. Na voljo 
so tri vrste predpražnikov, ki lahko velik delež 
umazanije in vlage absorbirajo že v vstopnem 
območju ter se ne obrabijo pod kolesi vozil.

Tri do šest predpražnikov, ki so nameščeni eden za 
drugim, tvori tako imenovani industrijski zaklep. Na 
tla so pritrjeni s trpežnim pritrdilnim sistemom 

gumijastih jermenov, ki so skriti pod predpražnikom. 
Če mora vozilo med vožnjo po predpražnikih 
nepričakovano zavreti, zaradi česar se predpražniki 
premaknejo, jih elastični gumijasti jermeni vsakokrat 
potegnejo nazaj na njihovo mesto.

Predpražnike namesti CWS, ki nato vsak teden ali 
vsakih štirinajst dni, odvisno od dogovorjene 
pogostosti storitev, poskrbi za njihovo profesionalno 
čiščenje. Tako zagotovimo, da industrijski 
predpražniki CWS ohranjajo funkcionalnost in polno 
sposobnost absorpcije umazanije in vlage.

Lastnosti
Izbirate lahko med tremi površinami (grobi material, visokosukani 
najlon, bombaž)

Širina 115 cm, dolžina do največ 4 m

Primerni za uporabo v prostorih s premikajočimi se vozili, viličarji, 
vozički itd.

Štiri očesca iz vulkanizirane gume

Pritrditev na podlago z elastičnimi gumijastimi jermeni

Najem predpražnikov s čiščenjem in menjavo

Širok vozni del (brez pritrdilnega dela) zadrži 
umazanijo in vlago.

Grobi material

Visokosukani najlon

Bombaž





(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
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Popolna čistoča
Rebričasti aluminijasti predpražniki so elegantni, a 
hkrati trpežni. So profesionalna rešitev, primerna 
tako za notranje kot zunanje prostore. Sistem, ki ga 
tvori visokokakovostni aluminijasti okvir ter 
aluminijasti profili, je na voljo v različnih višinah in 
dimenzijah, odvisno od frekvence obiskovalcev in 

drugih zahtev. Izbirate lahko med petimi vrstami 
vložkov, ki jih lahko kombinirate po želji in so na voljo 
v različnih barvah. Odprt sistem zagotavlja, da 
umazanija in vlaga, ki ju predpražnik obriše s čevljev, 
ostaneta med profili in se ne prenašata v notranjost 
stavbe.

Material
Grobi tapisom

Grobi tapisom

Grobi tapisom

Kasetna krtača

Gumijast vložek

Krtačni rob (samo v kombinaciji 
z vložkom)

Aluminijast strgalni rob (samo v 
kombinaciji z vložkom)

Izdelek
a

b

c

d

e

f

g

Barva
Rjava

Siva

Črna

Črna (na voljo tudi siva 
in rjava)

Črna (na voljo tudi siva 
in rjava)

Črna

Srebrna
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Popolna sprostitev
Predpražnik proti utrujenosti je medicinsko 
preizkušen specializiran izdelek, ki se odzove na 
najmanjše premike telesa in pomaga odpraviti 
pritisk, ki ga na telo povzroča dolgotrajno stanje. 
Zmanjša obremenitev mišic hrbta in nog, kar 
pozitivno vpliva na zdravje. Predpražnik proti 
utrujenosti je testiralo in odobrilo Ameriško 
zdravstveno združenje podiatristov – APMA 

(American Podiatric Medical Association). 

Predpražnik proti utrujenosti je narejen iz 
100-odstotne nitrilne gume. Primeren je za vse 
prostore, v katerih morajo zaposleni dolgo stati na 
nogah, na primer v hotelih in restavracijah, na 
letališčih, na bencinskih črpalkah, v proizvodnih in 
industrijskih okoljih, v bankah in trgovinah.

Lastnosti
Prijazen do sklepov

Debelina 8,5 mm, izolacija pred mrzlimi tlemi

Preprosto čiščenje

Na voljo v velikostih (v cm) 85 × 60 | 85 × 140 | 85 × 297 | 120 × 
180

Edinstveno blažilno delovanje:

•  Prijazen do sklepov

•  Spodbuja prekrvavitev

•  Zmanjšuje utrujenost in povečuje učinkovitost 
dela

•  Razbremeni mišice spodnjega dela hrbta in nog
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Ganzheitlich
nachhaltig
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.
Qualität mit System – in jedem Bereich:

CWS-boco d. o. o. 
Kidričeva ulica 24a 
3000 Celje 
 
Telefon: +386 1 530 25 84 
info.si@cws.com

cws.com/floorcare 
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