Индустриални ролки

Без сърцевина благодарение на нова технология

С цел опазване на околната среда Wepa Profissional инвестира в нов метод
на производство на кръгли ролки, със стабилен отвор, но без ролка в
средата.
Вашите предимства:
•
•
•

Без отпадъци
Без индиректни разходи за вътрешна ролка
Използване на хартията до последния лист

Почистване с CLOU
В този модерен и забързан свят хигиената и чистотата на работното място
заемат все по-важно място. Почистването в днешни дни се оказва един
недостатъчно ефективен процес, свързан с много разходи и недотам
съобразен с околната среда. Wepa Professional се стреми да чрез своя
асортимент да подобри и да ускори процесите на почистване.
Продуктовата гама е съобразена и планирана така, че да отговаря напълно
на изискванията на различните области на приложение в индустрията,
занаятчийството, болниците, кухните.

Clou Prestige

Clou Comfort

Clou Smart

много здрави
изключително меки
устойчиви при пране
4-цветна система
висока попиваемост
• не образува пилинг

● средно устойчиви
● попиваеми
● устойчиви при пране
● здрави

● изгодни

•
•
•
•
•

Clou Reinigung
Clou Prestige Nonwoven Sortiment
Clou Prestige Nonwoven Sortiment предлага високорезултатни почистващи
кърпи, които отговарят на всички изисквания в работилници, сервизи и
индустриални заводи.
Многообразието на почистващите кърпи ги прави подходящи за отстраняване
на машинно олио, мазнина, метални стърготини и мастило.
Тази серия включва различни почистващи кърпи за специални приложения
като полиране, отстраняване на мастила или прецизно почистване на
всякакъв вид повърхности.
Продуктите са подходящи също така и за мобилно приложение – в
работилници, сервизи и др.
Разпределението в 4 различни цвята дава възможност за лесното отделяне
на различните зони за почистване. Ясните цветови сигнали правят винаги
възможна употребата на конкретната кърпа в съответното помещение
(например: кухня/зелено, баня/жълто, тоалетна/червено, офис/синьо).
Разнасянето на микроби по този начин бива силно ограничено.

Продуктите от тази серия убеждават със своята многообразност и качество.
Изборът на правилната кърпа за всяка една сфера на приложение спомага за
бърз и ефективен работен процес и освен това води до намаляване на
разходите.

Области на приложение:
Кухни

Сервизи

Болници

Бояджийни

Clou Hygiene

Защо продуктите на Wepa са най-добри за Вас?
Нашите ръце са едни от най-важните ни органи. Наред с това обаче те са и
сред най-големите преносители на микроби. Поради тази причина, в някои
области, като например болници, редовното миене на ръцете е от
изключителна важност, за да се намали до минимум риска от инфектиране.
Това важи не само за болници, но и за всички предприятия, където се
изискват стерилни условия на работа.

Колко чисто е достатъчно чисто?
На пръв поглед определено помещение може да изгледжа внушително откъм
хигиена. Блестящи повърности, светло цветно оформление и почистени с
препарати, несъдържащи сапун огледала, оставят впечатление за
несравнима чистота. Към това прибавяме и усещането за чистота, което идва
от миризмата след почистване. Множество ароматизатори покриват лошите
миризми и създават само повърхностна чистота. Изследвания доказват, че
тоалетните, които се почистват основно с перящи се кърпи за многократна
употреба, в действителност не са напълно почистени и показват високо
съдържание на бактерии. Поради тази причина редовното миене на ръцете и
преди всичко подсушаването им е много важно и хигиенично.
Употребата на висококачествени салфетки за ръце спестява време и
предпазва от пренасяне на микроби, понеже само чистите и сухи ръце са
напълно защитени.
Също така и в ежедневието ни е необходимо да измиваме ръцете след като
сме докосвали предмети като дръжките на вратите и телефона, както и след
ходене до тоалетна и преди ядене.
Последни изследвания показват, че сушенето с хартиени кърпи за ръце
намалява наличието на микроби с около 24 %. Подсушаването с хавлиена

кърпа намалява разпространението им само с 4 %. А сушенето посредством
гореща струя въздух удвоява разпространението на микроби.
Хартиените кърпи за ръце с високо качество попиват три пъти повече,
отколкото тези с по-ниско. Колкото по-качествена е хартията, толкова поголяма сигурност за потребителя. Според проучвания, голяма част от
запитаните предпочитат хартиени кърпи.

Clou асортимент
Всеки продукт от асортимента на Wepa Clou отговаря на специфичните
изисквания за съответните области на приложение.

Линията Clou Prestige предлага брилянтно бели, супер меки продукти от
целулоза. Двупластови хартиени кърпи за ръце, три- и четерипластова
тоалетна хартия, както и трипластови кухненски ролки са включените в тази
серия продукти. Те са предназначени за области на приложение с високи
изисквания.

Линията Clou Comfort предлага меки и много бели продукти от 100 %
вторична хартия.
Асортиментът включва вискококачествени дву- и повече пластова хартия,
както и едно- и двупластови хартиени кърпи за ръце и двупластови кухненски
ролки от вторична хартия.

Серията Clou Smart предлага функционални и ценово изгодни продукти от
100% вторична хартия. От еднопластова крепова хартия до трипластова
тоалетна хартия са продуктите в този сегмент, които отговарят на
изискванията за изгодни цени.

Чрез новата линия за диспенсъри Prestige, Wepa Profissional предлага найподходящите решения, било то на работното място, в ресторанта, на
летището или в обществени сгради. Диспенсърите на Wepa са лесни за
употреба, надежни и пестящи време.

Диспенсър за хартиени кърпи за ръце
Prestige Sensor-Spender
Син цвят
Сив цвят
• Автоматичен диспенсър за хартиени ролки
• Модерен дизайн
• Обслужване без допир благодарение
на сензорната технология
• Максимална хигиена- докосва се само чистата кърпа
• Дълъг живот на батериите
(по желание свързване с ел. мрежа)
• Висока икономичност чрез контролирана употреба
• Дължината на хартията и времето за навиване на
ролката могат да се настройват отделно ръчно

Диспенсъри за сгъната хартия

• Диспенсъри с нова механика
за употреба на хартия, сгъната
по различен начин
• избор от две големини
• модерен дизайн и максимална гъвкавост
• ширина на хартията
от 22 до 26 cm

Prestige Centerfeedbox
• хартията е защитена от
изпръскване с вода
• избор от две големини
• голям прозрачен прозорец
• подходящ за различни видове
хартия
• лесна употреба

Диспенсъри за сапун
Prestige Seifenspender
• ръчно обслужване
• без загуба заради затворената
помпаща система
• сменяем резервоар, който може
по желание да се допълва

Prestige Shaum-Seifenspender
• сменяем резервоар 700 ml
• сензорен механизъм
• заключващ се

Prestige Kosmetikbox
• приложим за поставяне върху маса
или върху стена
• побира кутия със 100 или 150 кърпи

Диспенсър за ролки тоалетна хартия
•
•
•
•

винаги може да проверите наличността през големия прозрачен прозорец
няма нужда да се отваря, за да се провери
избор от две големини
изключително удобен за помещения, където е неоходима честа смяна

