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Vsakodnevno si podamo veliko rok – vendar se ravno od 
rok do rok prenašajo povzročitelji bolezni. Ti povzročajo 
bolezni ter odsotnost na delu in izobraževanju. Roke 
zaposlenih so vsak dan v stiku z milijoni klic. Preprost 
način za preprečevanje okužb je pravilna higiena rok.

Ponujamo vam primerne rešitve za večjo higieno: 
prizanesljivo do virov in trajnostno, ne le v vaši 
umivalnici. Za zdravo in varno prihodnost – to je naša 
vizija. Naše storitve najema vam pri tem ponujajo 
najboljše možnosti, da se lahko popolnoma posvetite 
svoji poglavitni dejavnosti.

30 %
Le približno 30 odstotkov 
obiskovalcev stranišča uporablja 
pri umivanju rok milo!



 
se prek neumitih rok 

prenašajo milijoni klic.

lahko 
umivanje rok 

zmanjša tveganje za 
okužbo z virusi prehlada 

za 
50 odstotkov.

 
nas kraji, ki 

na nas vplivajo 
pozitivno, naredijo 

zadovoljnejše.

se 

80 odstotkov 
infekcijskih bolezni 
prenaša z rokami.

se na mokrih rokah 
prenaša tisočkrat več 
bakterij kot na suhih.

Ali ste 
vedeli,  

da ...
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Zmanjšanje  
odsotnosti
Večina infekcijskih bolezni se prenaša z rokami:  
temeljito umivanje rok z milom znižuje stopnjo bolniške odsotnosti in prihrani povezane 
stroške! 
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Več higiene in  
dobrega počutja

Ocena čistosti javnih stranišč na različnih področjih 1
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1   CWS, mednarodna anketa: Kako čista so javna stranišča?

1   Milo je obvezno 

•  Sama voda ne zadošča: Da je mogoče umiti klice 
in umazanijo, je nujno potrebno milo.

•  Milna pena omogoča posebno dobro umivanje in 
izpiranje, zato lahko prihranite vodo.

2   Pravilno sušenje

•  Tekstilne in papirnate brisače odstranijo z rok 
preostale klice po umivanju.

•  Pomembno: Uporabljajte brisače za enkratno 
uporabo – v obliki trajnostnih tekstilnih brisač v roli 
ali iz podajalnikov papirnatih brisač v roli in držal za 
zloženke.

3   Druga možnost: razkuževanje

Razkuževalno sredstvo lahko dopolnjuje umivanje 
rok. Zlasti: 

•  v zdravstvenih ustanovah ali

•   pri pogostem stiku z obolelimi ali 
imunsko oslabelimi osebami.

4   Brezstično upravljanje

•  Senzorsko krmiljeni dozirniki omogočajo dodatno 
higieno.

•  Zlasti otrokom, starejšim ali osebam z omejenim 
gibanjem omogočajo lažjo uporabo.

5   Higienski WC

•  Čiste straniščne deske so pomemben dejavnik za 
higieno in dobro počutje.

•  S samodejnimi in ročnimi razkuževalnimi in čistil‑
nimi sistemi omogočate vašim uporabnikom večjo 
varnost.

6   Preprosto dobro počutje

•  Prijetna dišava povečuje občutek higiene – to 
potrjuje 84 odstotkov udeležencev mednarodne 
ankete na temo higiene.1

•  Poleg tega prijetna dišava pozitivno vpliva na 
produktivnost.1
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Trajnostno 
naravnano.
Trajnostno je ekonomično.

Ohranjanje virov pomeni tudi zniževanje stro‑
škov. Ali ste vedeli, da je milna pena mnogo 
izdatnejša kot enaka količina kremnega mila? Ali 
da milna pena znižuje vaše stroške za vodo, saj 
pride iz dozirnika že v obliki pene? Ali ste poleg 
tega vedeli, da bombažne brisače v roli ne 
povzročajo nobenih odpadkov v umivalnici in s 
tem prihranite pri stroških odstranjevanja 
odpadkov? Izdelkov, ki ohranjajo vire, ni veselo le 
okolje, ampak tudi vaš proračun.

Vaša »zelena« umivalnica

Vam je ohranjanje virov pomembno? Tudi zmanj‑
ševanje porabe vode in količine odpadkov? Radi 
vam bomo svetovali o trajnostnih higienskih 
rešitvah, ki pripomorejo k vaši pozitivni ekološki 
bilanci. Pomagali vam bomo, da bodo uporabniki 
vaše umivalnice opazili vaša prizadevanja – z 
našo nalepko Ecoilet za trajnostno opremljene 
umivalnice. Okoljski znak se podeljuje za upo‑
rabo podajalnikov bombažnih brisač CWS, penil‑
nikov CWS in uporabo recikliranega toaletnega 
papirja. Vsi ti izdelki pripomorejo k varčevanju z 
vodo, surovinami in potrošnimi  
materiali. 

Vaša umivalnica z znakom Ecoilet je vaša 
»zelena vizitka« za kupce, sodelavce in goste.

CWS.COM / HYGIENE

Krožno gospodarstvo
Še preden je bil pojem »krožno gospodarstvo«  
tema vseh pogovorov, je CWS svojim kupcem 
ponujal prav to: trajnostne rešitve za večkratno 
uporabo v celovitem brezskrbnem paketu. 

Naš krogotok storitev je usmerjen v ohranjanje 
virov: Pri vas prevzamemo uporabljene brisače v 
roli in koše za higienske odpadke za obdelavo v 
pralnici, kjer se očistijo in po potrebi popravijo! 
Zatem vam znova vrnemo sveže izdelke.

1  Modri angel: Velja za družbe v različnih državah: CWS‑boco Deutschland GmbH, CWS‑boco BeLux N. V., CWS Nederland B. V.,  
CWS‑boco Suisse SA, CWS‑boco Ireland Ltd.  
Certifikat za higieno: Velja za družbe v različnih državah: CWS‑boco Deutschland GmbH, CWS‑boco BeLux N. V., CWS Nederland B. V., 
CWS‑boco Suisse SA.

2  Vir: LCA of mechanical hand‑drying systems: A comparison of cotton and paper towels, thinkstep 2016.
3  »Klinični test: milna pena v primerjavi s kremnim milom«, 1998, posebna tiskovina iz medical special, izdaja 09 / 98, Ith‑Verlag.
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ecoilet – vaša zelena  
vizitka
Trajnostni znak za vašo umivalnico: Naš okoljski znak se podeljuje za uporabo podajalnikov bombaž‑
nih brisač CWS, penilnikov CWS in uporabo recikliranega toaletnega papirja. Vsi ti izdelki pripomo‑
rejo k varčevanju z vodo, surovinami in potrošnimi materiali.

Podajalniki bombažnih brisač CWS

•  Označeni z okoljskim znakom Modri angel 
(RAL‑UZ 77) in certifikatom za higieno. 1

•  Bombažne brisače v roli porabijo do  
48 odstotkov manj energije ter ustvarijo  
do 95 odstotkov manj odpadkov in do 29 
odstotkov manj toplogrednih plinov.2

•  Vsak uporabnik dobi svoj odmerek sveže bom‑
bažne brisače.

•  Optimalna higiena z ločevanjem sveže in upo‑
rabljene brisače.

Penilniki CWS

•  S koncentrirano milno peno se poraba vode 
zmanjša za približno do 30 odstotkov. 3

•  Zaradi velike izdatnosti se poraba mila zmanjša 
za približno 50 odstotkov. 3

Držala toaletnega papirja CWS z recikliranim 
papirjem

•  Proizvodnja recikliranega papirja porabi manj 
energije kot proizvodnja papirja iz surovih 
vlaken. 2

•  Naš reciklirani papir je označen z ES ekološko 
nalepko za manjšo obremenitev okolja.

•  Zavora role papirja v držalu skrbi za varčno 
porabo.
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poslovanja - 
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Za vaše zadovoljstvo: 
naša storitev najema
Radi bomo poiskali primerno higiensko rešitev za vaše prostore – da boste vi lahko skrbeli za svoje poslovanje.

•  Natančno vam svetujemo: Ves potreben potrošni‑
material se natančno izračuna. Ne preveč in ne 
premalo! 

•  Redno dobavljamo potrošni material:  
Tako prihranite čas in vam ni treba znova naročati. 
Poleg tega prihranite prostor, saj morate hraniti le 
zalogo za trenutno potrebo.

•  Ponujamo prilagodljivost: Pogostost dostave lahko 
po potrebi prilagodimo (drugačna frekvenca 
dostave, prilagoditev količin potrošnega materiala).

•  Mi skrbimo za vaše podajalnike (vzdrževanje in po 
potrebi popravilo ali zamenjava).

•  Za vas smo dosegljivi: telefonsko, po e‑pošti, med 
rednimi servisnimi obiski – in naš svetovalec se bo 
vedno z veseljem oglasil pri vas!
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Milna pena

• Potrebam prilagojene kakovosti mila (dermatološko 
preizkušene)

• Približno 50 odstotkov manjša poraba mila in 30 odstotkov 
manjša poraba vode zaradi penjenega milnega koncentrata.1

• Podpira HACCP‑koncept. 
• Podajalnik brez kapljanja, generator milne pene se ne zlepi, 

zrakotesna dolgotrajna zaščita.
• Preprosta menjava plastenke z milno peno s sistemom 

namestitve na klik

1  Vir: »Klinični test: milna pena v primerjavi s kremnim milom«, 1998, 
posebna tiskovina iz medical special, izdaja 09 / 98, Ith‑Verlag.

Paradise Foam Slim
• Ergonomska enoročna uporaba 

z vlečno ročico
• Količina polnjenja 500 ml  

= pribl. 1250 odmerkov
• Rezervna količina  

= pribl. 250 odmerkov

Paradise Foam NT
• Brezstično doziranje s funkcijo 

samodejne ustavitve brez 
kapljanja 

• Količina polnjenja 500 ml  
= pribl. 1250 odmerkov

• Rezervna količina  
= pribl. 250 odmerkov

Paradise Foam Universal
• Ergonomska enoročna uporaba 

z vlečno ročico
• Količina polnjenja 1000 ml  

= pribl. 2500 odmerkov
• Rezervna količina  

= pribl. 250 odmerkov

Kremno milo Losjon za roke

• Potrebam prilagojene kakovosti mila (dermatološko 
preizkušene)

• Podpira HACCP‑koncept. 
• Ergonomska enoročna uporaba z vlečno ročico
• Preprosta menjava plastenke s kremnim milom s sistemom 

namestitve na klik

Paradise Cream Slim
• Količina polnjenja 500 ml  

= pribl. 800 odmerkov
• Rezervna količina  

= pribl. 160 odmerkov

Paradise Cream Universal
• Količina polnjenja 1000 ml  

= pribl. 1600 odmerkov 
• Rezervna količina  

= pribl. 160 odmerkov

Paradise Handlotion
• Zaščita in trajnostna nega 

kože z blagim losjonom
• Ergonomska enoročna 

uporaba z vlečno ročico
• Doziranje brez kapljanja 
• Preprosta menjava plas‑

tenke z losjonom s siste‑
mom namestitve na klik

• Količina polnjenja 500 ml  
= pribl. 800 odmerkov

• Rezervna količina  
= pribl. 160 odmerkov

Protibakterijski izdelki

Paradise Antibact
• Izpolnjuje vse zahteve za higiensko umivanje rok v skladu z EN 

1499.
• Baktericiden, levurociden, omejeno viruciden (vklj. z gripo/

virusi gripe)
• VAH‑certificiran
• Ne vsebuje alkohola, parfuma in topil.
• Podpira koncepte in direktive, kot sta HACCP in LMHV. 
• Koži neškodljiv (dermatološko potrjeno) in pH‑nevtralen za 

kožo
• Kakovostne vlažilne lastnosti
• Preprosta menjava plastenke z milno peno s sistemom 

namestitve na klik
• 500 ml = pribl. 310 uporabniških odmerkov
• Rezervna količina = pribl. 60 uporabniških odmerkov

Naši izdelki za vaše higienske rešitve po meri
Imate posebne higienske zahteve? Iščete posebej trajnostno higiensko rešitev?  
Ali celo oboje? Ponujamo vam rešitev, ki je prilagojena vašim individualnim potrebam.  
Naš koncept storitev je vaš osebni celoviti brezskrbni paket.

Vse za umivanje rok
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Milna pena

• Potrebam prilagojene kakovosti mila (dermatološko 
preizkušene)

• Približno 50 odstotkov manjša poraba mila in 30 odstotkov 
manjša poraba vode zaradi penjenega milnega koncentrata.1

• Podpira HACCP‑koncept. 
• Podajalnik brez kapljanja, generator milne pene se ne zlepi, 

zrakotesna dolgotrajna zaščita.
• Preprosta menjava plastenke z milno peno s sistemom 

namestitve na klik

1  Vir: »Klinični test: milna pena v primerjavi s kremnim milom«, 1998, 
posebna tiskovina iz medical special, izdaja 09 / 98, Ith‑Verlag.

Paradise Foam Slim
• Ergonomska enoročna uporaba 

z vlečno ročico
• Količina polnjenja 500 ml  

= pribl. 1250 odmerkov
• Rezervna količina  

= pribl. 250 odmerkov

Paradise Foam NT
• Brezstično doziranje s funkcijo 

samodejne ustavitve brez 
kapljanja 

• Količina polnjenja 500 ml  
= pribl. 1250 odmerkov

• Rezervna količina  
= pribl. 250 odmerkov

Paradise Foam Universal
• Ergonomska enoročna uporaba 

z vlečno ročico
• Količina polnjenja 1000 ml  

= pribl. 2500 odmerkov
• Rezervna količina  

= pribl. 250 odmerkov

Kremno milo Losjon za roke

• Potrebam prilagojene kakovosti mila (dermatološko 
preizkušene)

• Podpira HACCP‑koncept. 
• Ergonomska enoročna uporaba z vlečno ročico
• Preprosta menjava plastenke s kremnim milom s sistemom 

namestitve na klik

Paradise Cream Slim
• Količina polnjenja 500 ml  

= pribl. 800 odmerkov
• Rezervna količina  

= pribl. 160 odmerkov

Paradise Cream Universal
• Količina polnjenja 1000 ml  

= pribl. 1600 odmerkov 
• Rezervna količina  

= pribl. 160 odmerkov

Paradise Handlotion
• Zaščita in trajnostna nega 

kože z blagim losjonom
• Ergonomska enoročna 

uporaba z vlečno ročico
• Doziranje brez kapljanja 
• Preprosta menjava plas‑

tenke z losjonom s siste‑
mom namestitve na klik

• Količina polnjenja 500 ml  
= pribl. 800 odmerkov

• Rezervna količina  
= pribl. 160 odmerkov

Protibakterijski izdelki

Paradise Antibact
• Izpolnjuje vse zahteve za higiensko umivanje rok v skladu z EN 

1499.
• Baktericiden, levurociden, omejeno viruciden (vklj. z gripo/

virusi gripe)
• VAH‑certificiran
• Ne vsebuje alkohola, parfuma in topil.
• Podpira koncepte in direktive, kot sta HACCP in LMHV. 
• Koži neškodljiv (dermatološko potrjeno) in pH‑nevtralen za 

kožo
• Kakovostne vlažilne lastnosti
• Preprosta menjava plastenke z milno peno s sistemom 

namestitve na klik
• 500 ml = pribl. 310 uporabniških odmerkov
• Rezervna količina = pribl. 60 uporabniških odmerkov



CWS ParadiseLine 12

Vse za brisanje rok
Bombažne brisače v roli

• Izpolnjuje higienske zahteve Inštituta Roberta Kocha za 
brisače za enkratno uporabo.

• Optimalna higiena z ločevanjem svežega in uporabljenega 
dela brisače (sistem z dvema komorama)

• Samodejni uvlek uporabljenega odmerka brisače in konca role 
(retrakcijski sistem)

• Preprosta menjava bombažnih brisač (sistem za preprosto 
polnjenje)

• Vnaprej določeni odmerki brisač
• Označene z znakom Modri angel in certifikatom za higieno. 1

Paradise Dry Slim / NT
• Na voljo v senzorsko 

krmiljeni ali ročni različici 
• Približno 110 odmerkov 

brisač

Paradise DUO 
• Mehanski podajalnik z nadome‑

stno rolo
• Samodejno aktiviranje nadome‑

stne role po porabi prve role
• Menjava role s tekstilnimi brisa‑

čami pri sočasni pripravljenosti 
drugega podajalnika 

• Do pribl. 220 odmerkov brisač
 

Naši sistemi podajalnikov tekstilnih brisač so ozna‑
čeni z znakom Modri angel, saj preprečujejo nastanek 
odpadkov in zmanjšujejo obremenitev voda. Certifikat 
za higieno označuje celoten krogotok storitev naših 
rol – od uporabe v podajalniku, odvoza, pranja in 
ponovne dobave.

Papirnata brisača v rolah

Paradise Paperroll NT
• Brezstični podajalnik papirnatih brisač v rolah 
• Podpira HACCP‑koncept.
• Nadomestna rola in samodejna menjava role
• Eko način: krajši odmerki papirja pri manj kot 20‑odstotni 

preostali količini papirja za večjo izdatnost
• Izbira različne dolžine papirja (20, 25, 30, 35 cm)
• Izbira intervala podajanja (0, 3, 5 sekund)
• Izbira jakosti senzorja (nizka, srednja, močna)
• Nastavitev predstavitvenega načina
• Preprosto polnjenje role papirja (sistem za preprosto polnjenje)
• Baterijsko napajanje (4 × D) 
• Količina polnjenja do 900 odmerkov (odvisno od dolžine 

izbrane role)

Paradise Paperroll
• Mehanski brezstični sistem  

(uporabnik se dotakne le papirja)
• Samodejno rezanje 25‑centimetrskih odmerkov
• Vrtilno kolo (zasilno) za ročno izdajanje papirja
• Hitro polnjenje role papirja (sistem za preprosto polnjenje)
• Električno ali baterijsko napajanje ni potrebno.
• Količina polnjenja pribl. 400 odmerkov (odvisno od dolžine izbrane role)

Papirnate zloženke

• Primeren za uporabo v kuhinjah, laboratorijih itn.
• Primeren za vse vrste običajnega zloženega papirja

Paradise Paper Slim
• Za pribl. 300 papirnatih 

brisač
• Na voljo z gumbom 

namesto ključavnice

Paradise Paper Universal
• Za pribl. 600 papirnatih brisač

1  Modri angel:  
Velja za družbe v različnih državah: CWS‑boco Deutschland GmbH,  
CWS‑boco BeLux N. V., CWS Nederland B. V., CWS‑boco Suisse SA,  
CWS‑boco Ireland Ltd. 

     Certifikat za  higieno:  
Velja za družbe v različnih državah: CWS‑boco Deutschland GmbH,  
 CWS‑boco BeLux N. V., CWS Nederland B. V., CWS‑boco Suisse SA.
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Paradise Paper Slim
• Za pribl. 300 papirnatih 

brisač
• Na voljo z gumbom 

namesto ključavnice

Paradise Paper Universal
• Za pribl. 600 papirnatih brisač

1  Modri angel:  
Velja za družbe v različnih državah: CWS‑boco Deutschland GmbH,  
CWS‑boco BeLux N. V., CWS Nederland B. V., CWS‑boco Suisse SA,  
CWS‑boco Ireland Ltd. 

     Certifikat za  higieno:  
Velja za družbe v različnih državah: CWS‑boco Deutschland GmbH,  
 CWS‑boco BeLux N. V., CWS Nederland B. V., CWS‑boco Suisse SA.
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Vse za straniščno higieno
Držalo toaletnega papirja

Paradise Toiletpaper
• Dve roli toaletnega papirja v enem podajalniku
• Nenehna razpoložljivost zaradi nadomestne role
• Sprostitev nadomestne role šele po porabi prve role
• Vgrajena zavora onemogoča neskončno odvijanje

Paradise Superroll
• Primeren za uporabo v umivalnicah z veliko frekvenco 

uporabnikov
• Ekonomična uporaba velikih rol papirja brez ostankov z 

vgrajenim držalom za nadomestno rolo
• Bistveno manj vzdrževanja
• Topi zobci omogočajo preprosto in ravno trganje.
• Vgrajena zavora onemogoča neskončno odvijanje

Čiščenje straniščnih desk 

Paradise Seatcleaner
• Za ročno čiščenje straniščne deske
• Hitro učinkujoče čistilo
• Podpira koncepte in direktive, kot sta HACCP in LMHV
• Ne pušča sledi, ne vsebuje parfuma in aldehidov
• Preprosta uporaba in pršenje brez kapljanja
• Približno 1500 odmerkov na 300‑mililitrsko vrečko čistilne 

tekočine
• Preprosta menjava plastičnih vrečk čistilne tekočine s patenti‑

ranim sistemom zamenjave na klik
• Prostorsko varčno odstranjevanje praznih vrečk

Paradise Cleanseat
• Samodejno čiščenje straniščne deske po vsaki uporabi
• Sredstvo za čiščenje površin brez alkohola
• Deluje preventivno proti nabiranju vodnega in urinskega kamna 

ter proti vonjavam.
• Nobenih papirnih in plastičnih odpadkov (zaradi oblaganja 

straniščne deske, prevlek itn.) 
• Nobenih sprememb uporabniških navad
• Možnost ročnega proženja čiščenja pred uporabo
• Prikazovalnik informira o stanju sistema.
• Različica »Power« za najvišje zahteve in zelo pogosto uporabo, 

z omrežnim priključkom 230 V  /  50 Hz in priključkom za vodo
• Različica »Universal« za univerzalno uporabo pri normalni  

pogostosti uporabe, baterijsko napajanje
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Osveževanje zraka
Sistem dišavljenja prostorov

Paradise Air Bar
• Inteligenten način izparevanja za enakomerno porazdelitev 

dišav (brez pršenja) 
• Sistem z dvema komorama za dolgotrajen vonj in uporabo 

različnih vonjav (preprečuje navajanje na vonj)
• Nevtralizatorji v vonjavah dodatno eliminirajo slabe vonjave.

• 9 posebnih dišav CWS za uporabo znotraj in zunaj umivalnice
• Senzorsko krmiljen izklop ponoči
• Nastavljiva intenzivnost
• Lučka za servisiranje prikazuje potrebo po servisiranju.
• Baterijsko napajanje

Rešitve za odpadke 
Koš za odpadke Koš za higienske odpadke

Paradise Paper Bin
• Na voljo v dveh velikostih: s 

prostornino 23 in 43 litrov
• Snemljiv pokrov
• Skrita odprtina za odpadke
• Talna ali stenska 

namestitev

Paradise Ladycare
• Koš za odpadke za okolju 

prijazno in strokovno odstranje‑
vanje higienskih odpadkov

• Manj zamašenih cevi 
• Higiensko sredstvo zagotavlja 

prijeten vonj.
• Zaščiten pred pogledi s poseb‑

nim pokrovom
• Na voljo v senzorsko krmiljeni ali 

ročni različici 
• Talna ali stenska namestitev

 Prilagojen vašemu področju
• Individualno: Izberite barvo prednjih pokrovov ali individualen motiv skladno z vašimi 

prostori.
• Varno: Ključavnica varuje pred odtujitvijo vsebine.
• Robustno: Vsi podajalniki so izdelani iz umetne mase, odporne proti udarcem.

Barve prednjih pokrovov 

        Individualno 
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Celostno
Trajnostno
10.800 sodelavk in sodelavcev, 16 držav, 
130 lokacij: Kot vodilni evropski ponudnik 
celostnih sistemov ponujamo rešitve za 
varnost, zaščito in zdravje. Individualno. 
Profesionalno. Trajnostno.

Kakovost s sistemom – na vsakem področju:

CWS‑boco d. o. o. 
Kidričeva ulica 24a 
3000 Celje

Telefon: +386 1 530 25 84 
info.si@cws.com 
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