1. Název Produktu: SMIXIN COMBI
2. Stručný popis produktu + 3. obrázek
„ekologické řešení pro hygienu a mytí rukou“
Švýcarská inovativní novinka, která přináší revoluci a budoucnost v hygieně mytí rukou.
Srdcem všech mycích stanic Smixin je chytrá, mixovací jednotka SMU (smart mixing
unit), která mixuje vzduch s mýdlem a vodou a vytváří tak unikátní pěnu, která se
rozptýlí po pokožce a zajišťuje účinné mytí.
Ve srovnání s konvenčními výrobky, či senzorovými umyvadlovými bateriemi, tak díky
této bezkontaktní technologii ušetříme 90% vody, 60% mýdla a 60% papírových
ubrousků.
Některé jednotky jsou designované na toalety místo umyvadlové baterie, jiné vně toalety
do společných prostorů - všude tam, kde je zapotřebí perfektní hygiena.
„Saving water is in your hands“

4. Detailní popis produktu
Představujeme Vám Smixin Combi - SMart mIXing Inside
„Swiss innovation“
Revoluce v hygieně a mytí rukou 21. Století
Srdcem včech mycích stanic je chytrá mixovací jednotka SMU (smart mixing unit), která
je nahrazena s každou výměnou mýdla. SMU mixuje vzduch, mýdlo a vodu a vytváří
unikátní pěnu, která se rozptýlí po pokožce a zajisťuje účinné mytí.

Cyklus mytí rukou probíhá ve 4 fázích:

Detekce rukou

Mytí

Oplachování

Sušení

10 stručných výhod Smixinu
Smixin přináší měsíční finanční přínosy s šetrným přístupem k životnímu prostředí a
vyšším komfortem koncového uživatele.
“hygiena a ekologie na prvním místě"
1.
2.
3.
4.
5.

Nadčasová technologie, inovativní a moderní design
Celý proces mytí je bezdotykový = žádný přenos bakterií
Žádné dávkovače mýdla - žádný nepořádek v okolí umyvadla
Šetří cenné zdroje a životní prostředí
Výrazné snížení provozních nákladů
•
•
•

Spotřeba vody na 0,1 L/cyklus, tím uspoří cca 90% vody
Optimální dávkování mýdla pro každé mytí rukou, čímž se sníží spotřeba
mýdla na 0,4 ml / cyklus, což ušetří přibližně 70% mýdla
Snižují spotřebu papíru až na 0,25 m / cyklus, čímž ušetří zhruba 53%
papíru v porovnání s manuálním dávkovačem

6. Rychlá návratnost investic
7. 10'' displej pro reklamní, PR, či marketingovou činnost – může přinášet značné
měsíční příjmy
8. Vzdálené centrální řízení a kontrola
9. Mohou být instalovány kdekoliv, kde je potřeba hygiena rukou
10. Větší kompaktnost a úspora prostoru
(1) Průměrná

spotřeba vody založena na pozorování

(2) Průměrná

spotřeba 0,7 ml mýdla vychází z pozorování, že průměrný uživatel zmáčkne dávkovač dvakrát

“Dopřejte svým hostům, zákazníkům, či zaměstnancům maximální komfort a perfektní
hygienu."
"Zvyšte image své společnosti a prezentujte myšlenku enviromental frendly navenek.”
“Saving water is in your hands”
Mytí rukou mýdlem = jednoduchá cesta ke zdraví
•
•
•
•

První a základní složka tělesné hygieny
Nejjednoduší cesta jak předcházet infekcím a zlepšit osobní hygienu
Praktikováno každý den, téměř 100% z nás
Mytí rukou nezabere žádný čas a nejsou potřeba žádné pomůcky

Celý bezdotykový proces od aktivace přes mytí – oplachování – sušení rukou má
účinnost, která je přinejmenším rovnocenná tradičně využívaným metodám.
(Technical Institute for Food Industry ; 2013)

Detailní rozbor úspor a návratnost investic
Parametry
Cena vody
Cena elektřiny
Hodiny používání za den
Dny používání za rok
Životnost jednotek

Hodnoty

Jednotky
Kč / m3
Kč / kWh
hodiny / den
dny / rok
roky

79,0
1,5
13,0
350,0
10,0

Smixin System
Spotřeba vody na umytí
Spotřeba mýdla
Spotřeba papíru
Spotřeba elektřiny: standby
Spotřeba elektřiny: operační
Čas cyklu
Cena za sáček mýdla incl. SMU
Cena za roli papíru
Cena mýdla za cyklus
Cena SMIXIN Compact

0,1
0,0005
0,25
3,0
7,8
0,005
375
1,1183
0,1875
65500

L / umytí rukou
L / umytí rukou
m / cyklus
Watt
Watt
Hodina
Kč / L
Kč / m
Kč / cyklus
Kč / jednotka

Konvenční systémy
Spotřeba vody na umytí
Spotřeba mýdla
Spotřeba papíru
Spotřeba elektřiny: standby
Spotřeba elektřiny: operační
Čas cyklu

1,2
0,0015
0,625
0
0
0

L / umytí rukou
L / umytí rukou
m / cyklus
Watt
Watt
Hodina

150

Kč / L

0,8

Kč / m

0,225

Kč / cyklus

25000

Kč / jednotka

Cena mýdla konvenční
Cena papíru konvenční
Cena mýdla za cyklus
Cena senzorový kohoutek, připojení,
dávkovač mýdla, vysoušeč rukou
Úspora voda / 1 cyklus

Úspora mýdla / 1 cyklus
1,1

0,001

Úspora papíru / 1
cyklus
0,38

Kontaktní údaje:
Mgr. Tomáš Řehák
Jednatel, obchodní ředitel
Kostelní 11/3, Liberec - Nové město, 460 01
mob.: 00420 606 555 105
mail: rehakt@ablecom.cz
web.: www.ablecom.cz
Videa:
Combi systém
https://m.youtube.com/watch?v=ZJIltbbTmw0
Compact systém
https://m.youtube.com/watch?v=jZG77NP3cY0
Kontaktní údaje:
Logo společnosti:

5. Logo společnosti v JPEG

6. Internetová adresa společnosti
www.ablecom.cz

