Otwórz drzwi do „zielonej toalety”
Pokaż swoje zaangażowanie
z pakietem
!

Twój pakiet ecoilet
Podajnik ręcznika bawełnianego CWS
• Przyjazny dla środowiska – wyróżniony ekologiczną odznaką
„Blue Angel” (RAL-UZ 77) oraz certyfikatem higienicznym*
• Ręczniki bawełniane zużywają do 63% mniej energii, generują do 79% mniej
odpadów oraz do 48% mniej gazów cieplarnianych1
• Rolki ręczników bawełnianych są profesjonalnie prane ponad 100-krotnie,
a następnie poddawane recyclingowi. Jedna rolka ręcznika bawełnianego
zastępuje tym sposobem aż 30.000 ręczników papierowych!
• System dwukomorowy podajnika, dzięki oddzieleniu czystej i już wykorzystanej
części ręcznika, zapewnia optymalną higienę rąk

OSZCZĘDZAJ

Dozownik mydła w pianie CWS
• Do uzyskania piany nie jest potrzebna woda i można ją znacznie łatwiej spłukać
z dłoni niż tradycyjne mydło. Dzięki zastosowaniu systemu spieniającego, skraca się czas mycia rąk, a zużycie wody zmniejsza się o ok. 30%2
• Porcja piany mydlanej o dużej objętości redukuje kilkukrotne pobieranie mydła.
Dzięki wysokiej wydajności zużycie mydła można zmniejszyć nawet do 50%2
• Mydło w pianie CWS to przyjemność mycia rąk – dogłębnie oczyszcza pory
i nawilżają skórę (produkt testowany dermatologicznie)

WODĘ,

REDUKUJ ODPADY
I EMISJĘ CO2

Podajnik papieru toaletowego – do papieru z recyclingu
• Produkcja papieru z recyklingu pochłania mniej wody i energii oraz powoduje
mniejszą emisję CO
• Hamulec rolki umieszczony w podajniku ogranicza nadmierne zużycie papieru,
co czyni nasze urządzenie jeszcze bardziej oszczędnym
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Przyjazne dla środowiska, łaskawe dla portfela
• Stosowanie ręczników bawełnianych, w odróżnieniu od papierowych,
nie generuje odpadów ani kosztów ich usuwania. Utrzymanie porządku w toalecie jest znacznie prostsze.
• Stosowanie mydła w formie piany znacząco zmniejsza zużycie wody
oraz mydła

Tabliczka ecoilet to zielona wizytówka Twojej toalety! Informuje gości
i współpracowników, że w trosce o środowisko naturalne, Twoja toaleta
została wyposażona w higieniczny, ale i odpowiedzialny sposób.

* Blue Angel odnosi się do oddziałów: CWS-boco Deutschland GmbH, CWS-boco BeLux N.V., CWS Nederland B.V., CWS-boco Suisse SA,
CWS-boco Italia S.p.A., CWS-boco Ireland Ltd.
Certyfikat Higieny: odnosi się do oddziałów: CWS-boco Deutschland GmbH, CWS-boco BeLux N.V., CWS Nederland B.V., CWS-boco Suisse SA
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Ocena cyklu życia systemów osuszania rąk: Porównanie między ręcznikiem bawełnianym w rolce a ręcznikiem papierowym, Öko-Institut e.V. 2006, str. 2
„Badania kliniczne: Mydło w pianie kontra mydło kremowe”, 1998, Przedruk z magazynu medycznego Medical Special, wydanie 09/98, Ith-Verlag.
http://www.recyclingpapier-portal.de/index.php?s=lexikon&id=29; http://www.recyclingpapier-portal.de/index.php?s=vorteile.
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