Bombažna brisača CWS v roli.
Higiena in varovanje okolja za umivalnice.

Številke govorijo
zase.

Primerjava okoljskih vidikov
Bombažne brisače v roli so higienična in ekonomična rešitev za vašo umivalnico. Z
uporabo ekološko preizkušenih postopkov pranja (RABC/EN 14065) in kasnejšo ponovno
uporabo brisač v roli CWS nadaljuje z izpolnjevanjem svoje zavezanosti varovanju
našega okolja. Bombažne brisače CWS v roli – za okolje.

Znanstveno dokazano – bombažne brisače so okolju prijazne
Leta 2006 je bila objavljena študija* nemškega ekološkega inštituta (Öko-Institut), ki jo
je naročilo Evropsko združenje tekstilnih storitev (E.T.S.A.) in ki dokazuje, da se varovanje
okolja začne v umivalnici.
Po ugotovitvah ekološkega inštituta uporaba bombažnih brisač namesto običajnih
papirnatih, izdelanih iz deviških vlaken, zmanjša negativni vpliv na okolje. Študija kaže,
da v primerjavi s papirnatimi brisačami iz deviških vlaken bombažne brisače v roli:

Æ porabijo do 63 % manj energije
Æ povzročijo do 48 % manj emisij toplogrednih plinov ter
Æ do 79 % manj odpadkov

Bombažne brisače so bolj vpojne kot navadne papirnate brisače povprečnega tipa in
kakovosti in jih je mogoče do 100-krat oprati in ponovno uporabiti. To pomeni, da vsaka
rola bombažne brisače lahko nadomesti do 40.000 papirnatih brisač.**

Varovanje okolja je naloga
vsakogar izmed nas.
Računamo na vas.
* Vir: Ekološko ravnovesje sistemov za sušenje rok: bombažne brisače v roli v primerjavi s papirnatimi brisačami, Öko-Institut e.V. 2006
** Pod predpostavko, da „široke univerzalne role CWS” 100-krat operemo (pribl. 150 uporab / čisto rolo) in da na eno brisanje rok porabimo 2–3
navadne papirnate brisače povprečnega tipa in kakovosti.

Podrobnejši rezultati študije* ekološkega inštituta:

Kopičenje odpadkov v kg
■

Bombaž

■

Papirnate brisače iz deviških vlaken

■

Papirnate brisače iz 50 % recikliranih vlaken

Papirnate brisače iz deviških vlaken torej povzročijo pribl. 4,5-krat več odpadkov kot bombažne brisače.

Kumulativna poraba energije v MJ
■

Bombaž

■

Papirnate brisače iz deviških vlaken

■

Papirnate brisače iz 50 % recikliranih vlaken

Papirnate brisače iz deviških vlaken torej porabijo skoraj 2,7-krat toliko energije kot bombažne brisače.

Potencial za globalno segrevanje v kg CO2 (ekvivalent)
■

Bombaž

■

Papirnate brisače iz deviških vlaken

■

Papirnate brisače iz 50 % recikliranih vlaken

Papirnate brisače iz deviških vlaken torej povzročijo skoraj dvakrat toliko izpustov CO2 kot bombažne brisače.

* Vir: Ekološko ravnovesje sistemov za sušenje rok: bombažne brisače v roli v primerjavi s papirnatimi brisačami, Öko-Institut e.V. 2006

Bombažna brisača v roli – prednosti za vas so na dlani
Osebno udobje v javnih umivalnicah – bombažne brisače v roli CWS nudijo visoko raven
higiene in kakovosti. Stkane so iz 100 % čistega bombaža; njihova mehka tkanina je
nežna do kože, hkrati pa vpojni bombaž roke očisti vse do kožnih por.
Prijazne do kože in izjemno učinkovite. Brisanje rok z bombažnimi brisačami je učinkovita
rešitev: študija, objavljena v poročilu inštituta Hohenstein*, navaja, da bombažne brisače
bolje osušijo kožo kot običajne papirnate brisače. Skladno z omenjeno študijo je ostanek
vlage na koži po uporabi bombažne brisače bistveno manjši kot po uporabi papirnate
brisače.

Bombažna brisača osuši kožo bolje kot papirnate brisače**

Preostala vlaga na koži v odstotkih
po 30 sekundah brisanja rok:**
■

bombažna brisača

■

papirnata brisača

Več kot suho.
Higienično in prijazno do kože.

* Vir: poročilo inštituta Hohenstein št. 52, 1994
** Bombažna brisača CWS (50-krat oprana bombažna brisača CWS UNO) v primerjavi s papirnato brisačo
(100 % recikliran papir, 2-slojna, C-zlaganje) s pritiskom pri brisanju 2000 g +/- 100 g.

Bombažne brisače – ekonomične in praktične
Bombažne brisače CWS vas prepričajo z vseh vidikov. Če upoštevamo ekonomske in
praktične dejavnike, prednosti bombažnih brisač v rolah govorijo zase:
> Naša praktična storitev najema vam omogoča, da nimate nobenih investicijskih stroškov.
> Procesni stroški so optimirani: z našim paketom polne storitve naročanje svežih
bombažnih brisač v rolah ni več potrebno.
> Inteligentni sistemi podajalnikov za bombažne brisače CWS preprečujejo zlorabe.
> Odstranjevanje odpadkov ni več vaša skrb. CWS pobere uporabljene role brisač in jih
zamenja s svežimi brisačami za podajalnike brisač CWS.
> Del brisače, ki ga sprosti senzorski podajalnik brez dotika, je nastavljiv, in tako omogoča
učinkovit nadzor.

Sisteme podajalnikov CWS namestimo, ponovno napolnimo in zamenjamo – to pomeni,
da vam porabljene brisače ne povzročajo odpadkov. Vaša umivalnica ima tako stalno
urejen videz.

Bombažne brisače CWS –
sistematična rešitev.

Naša kolekcija podajalnikov
brisač za roke:

CWS Paradise Dry Slim

CWS Paradise Dry NT

CWS Paradise Dry Individual

CWS Paradise Dry NT Screen

Podajalnik bombažnih brisač.
Paradise Dry Slim.
Odkrijte neomejene možnosti nove generacije podajalnikov CWS
ParadiseLine. Pokrovi vseh podajalnikov ParadiseLine so na voljo v
različnih barvah. Tako imate možnost, da podajalnike popolnoma
uskladite s svojimi sanitarnimi prostori. Mehanski podajalnik
bombažnih brisač (brez elektrike) s preprostim sistemom polnjenja
za hitro zamenjavo role. Samodejno navitje uporabljene brisače in
konca role.
Æ Paradise Dry Slim CWS št. artikla 4502000 (P10K)
(bel sprednji pokrov)

Podajalnik bombažnih brisač CWS Paradise Dry Slim:
Podajalnik bombažnih brisač podaja brisače velikosti 21 x 32 cm.
Mehanika, ki ne potrebuje vzdrževanja, v celoti skrita v ohišju, z
vzmetnim motorjem. Natančen indikator polnjenja na sprednji
strani obvešča o trenutni porabi role in potrebni zamenjavi.
Avtomatično navitje uporabljenega dela role je nastavljivo (8, 12,
16, 20 sekund). Ohišje je belo z različnimi pokrovi v novem dizajnu
linije ParadiseLine. Neoporečna plastika, ki jo je mogoče reciklirati
brez negativnih vplivov na okolje.
Bombažne brisače v roli CWS:
Bombaž, ki aktivno vpija vlago, zrnati podobna struktura, pribl.
200 g/m2, bela ali modra, pribl. 35 x 0,21 m
Sistem:
Za brisanje rok iz aparata brez napora potegnete v naprej predviden
del brisače („Easy-Pull-Out”). Po uporabi jo podajalnik, tako kot
konec role, avtomatično navije. Sveži in uporabljeni del brisače
sta higienično ločena, vsak del je samo enkrat uporabljen. Novi
patentirani sistem polnjenja „Easy-Loading” poenostavlja in pospeši
zamenjavo role ter izključuje napačno ravnanje z aparatom.

Naročilo bombažnih brisač v roli (neposredno na CWS):
Število rol na podajalnik bombažnih brisač CWS Paradise Dry
Slim je odvisno od paketa ali števila brisač, določenega v najemni
pogodbi oz. od naročila stranke.
Æ bela
CWS tip 153
Æ modra CWS tip 154
Dostava:
Podajalniki so pakirani posamično.
1. Nakup podajalnika bombažnih brisač, najem bombažnih brisač
v roli po sklenitvi najemne pogodbe. Redna menjava rol, ki jo
izvaja naša dostavna služba.
2. Najem podajalnika bombažnih brisač in bombažnih brisač v roli
po sklenitvi najemne pogodbe. Redna menjava rol, ki jo izvaja
naša dostavna služba.
Dodatna oprema:
Vsi dozatorji milnega koncentrata – penilniki CWS ParadiseLine.

Številka artikla za podajalnik Paradise Dry Slim brez sprednjega pokrova: 4502010 (P100)
Številka artikla za podajalnik Paradise Dry Slim z belim sprednjim pokrovom: 4502000 (P10K)
Številke artiklov za sprednje pokrove:
122021000 (Active White, bel)

122021025 (P106) (Cedar Light, svetel les)

122021021 (P102) (Black Pearl, črn)

122021026 (P107) (Cedar Dark, temen les)

122021022 (P103) (Royal Red, rdeč)

122021027 (P108) (Carbon, karbon)

122021023 (P104) (Champagne, šampanjec)

122021030 (P109) (Switzerland, Švica)

122021060 (P105) (Silversense, srebrn)

Čist del brisače

Uporabljen del
brisače
Merilo 1 : 20

Senzorski podajalnik bombažnih brisač –
brez dotika. Paradise Dry NT.
Podajalnik bombažnih brisač s senzorjem iz nove generacije
podajalnikov CWS ParadiseLine. Podajanje brisač brez dotika in
avtomatično navitje uporabljene brisače ter konca role zagotavljata
optimalno higieno.
Æ Paradise Dry NT

CWS št. artikla 4512000 (P1NK)
(bel sprednji pokrov)

Podajalnik bombažnih brisač CWS Paradise Dry NT:
Podajalnik bombažnih brisač podaja brisače velikosti 21 x 32 cm.
Mikroračunalniško krmiljeno delovanje, nastavljivo za normalno
in visoko frekvenco uporabnikov. Nastavitev velikosti brisače
lahko izberete: 27 cm ali 32 cm. Natančen indikator polnjenja na
sprednji strani obvešča o trenutni porabi role in potrebni zamenjavi.
Opremljen s kapacitivnim in infrardečim senzorjem. Ohišje je belo z
različnimi pokrovi v novem dizajnu linije ParadiseLine. Neoporečna
plastika, ki jo je mogoče reciklirati brez negativnih vplivov na
okolje.
Bombažne brisače v roli CWS:
Bombaž, ki aktivno vpija vlago, zrnati podobna struktura, pribl.
200 g/m2, bela ali modra, pribl. 35 x 0,21 m
Sistem:
Za brisanje rok senzorski aparat poda del brisače brez dotika
in jo po uporabi, tako kot konec role, avtomatično navije. Sveže
in uporabljene brisače so higienično ločene in samo enkrat
uporabljene. Novi patentirani sistem polnjenja „Easy-Loading”
poenostavlja in pospeši zamenjavo role in izključuje napačno
uporabo.

Naročilo bombažnih brisač v roli (neposredno na CWS):
Število rol na podajalnik bombažnih brisač CWS Paradise NT je
odvisno od paketa ali števila brisač, določenega v najemni pogodbi
oz. od naročila stranke.
CWS tip 153
Æ bela
Æ modra CWS tip 154
Dostava:
Podajalniki so pakirani posamično.
1. Nakup podajalnika bombažnih brisač, najem bombažnih brisač
v roli po sklenitvi najemne pogodbe. Redna menjava rol, ki jo
izvaja naša dostavna služba.
2. Najem podajalnika bombažnih brisač in bombažnih brisač v roli
po sklenitvi najemne pogodbe. Redna menjava rol, ki jo izvaja
naša dostavna služba.
Dodatki:
Vsi dozatorji milnega koncentrata – penilniki CWS ParadiseLine.
Električni priključek:
Delovni tok 230 V/50 Hz v času maks. 8 sek. 22 VA kabel 2 x 1,5 mm2
na zadnji strani podajalnika (UP) ali sredinsko od zgoraj (AP).
Dimenzijska skica na zahtevo.

Številka artikla za podajalnik Paradise Dry NT brez sprednjega pokrova: 4512010 (P10N)
Številka artikla za podajalnik Paradise Dry NT z belim sprednjim pokrovom: 4512000 (P1NK)
Številke artiklov za sprednje pokrove:
122021000 (Active White, bel)

122021025 (P106) (Cedar Light, svetel les)

122021021 (P102) (Black Pearl, črn)

122021026 (P107) (Cedar Dark, temen les)

122021022 (P103) (Royal Red, rdeč)

122021027 (P108) (Carbon, karbon)

122021023 (P104) (Champagne, šampanjec)

122021030 (P109) (Switzerland, Švica)

122021060 (P105) (Silversense, srebrn)

Čist del brisače

Uporabljen del
brisače
Merilo 1 : 20

Posebna izdaja Paradise Dry. Jasno sporočilo v vaši umivalnici.

Popolnoma prilagojene rešitve – rešitve po meri.
Naša posebna, individualizirana kolekcija dokazuje, da linija ParadiseLine ne ponuja samo funkcionalnih
podajalnikov, temveč tudi inovativne komunikacijske kanale. Z našimi motivi, ki pritegnejo pozornost,
lahko pokažete svojo ozaveščenost o higieni in okolju.
Umivalnice kot vizitka vašega podjetja – tudi na tem področju je CWS korak pred drugimi. Pokrovi
podajalnikov ParadiseLine so lahko oblikovani skladno z individualnimi potrebami: podajalniki v
vaših umivalnicah imajo lahko na primer logotip vašega podjetja ali pa posredujejo sporočila vašim
zaposlenim. Možnost individualnih dizajnov prav tako utira pot novim oglaševalskim konceptom. Zakaj
ne bi podajalnik za brisače opremili z motivom podjetja? Položaj oglasnega sporočila v višini oči v času
brisanja rok vam zagotavlja visoko zaznavanje sporočil in odlično kakovost stika s ciljno publiko.

Vsaka rola bombažne brisače lahko
nadomesti do 40.000
papirnatih brisač.*

* Pod predpostavko, da „široke univerzalne role CWS” 100-krat operemo (pribl. 150 uporab / čisto rolo) in da na eno brisanje rok
porabimo 2–3 navadne papirnate brisače povprečnega tipa in kakovosti.
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Tehnične podrobnosti se lahko spremenijo.
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