SCHOLATAB s.r.o.
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ ČIŠTĚNÍ & HYGIENY
PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

PÉČE O RUCE
OPTIMÁLNÍ HYGIENA RUKOU

Systémové řešení

DEB PÉČE O POKOŽKU

PÉČE O RUCE
OPTIMÁLNÍ HYGIENA RUKOU
Hygiena rukou.
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů infekcí jsou naše ruce. Ruce, které nejsou
dobře umyté, nebo nejsou umyté vůbec, přestavují velké zdravotní riziko.
Dobrá hygiena rukou jak učitelů, tak žáků by měla mít tu nevyšší důležitost;
nepřispívá jenom dobrému stavu pokožky, ale také je to velmi efektivní
způsob, jak přecházet infekcím. Ruce bychom si měli umýt:
Po kašlání, kýchání, smrkání, použití toalety, měnění plenek, kontaktu s krví,
močí atd., před přípravou jídla i před tím, než se ho, dotkneme, před
konzumací jídla, i v případě, že někoho, krmíme, před přebalováním kromě
toho je doporučeno umýt si ruce po hraní si venku, dále v případě, kdy
přijdeme do kontaktu se znečištěnými textiliemi nebo odpadkovým košem a
po úklidu.

Myjte se s radostí!
Mytí rukou je zábava díky barevným,
pro děti atraktivním dávkovačům a pěnového mýdla. Děti si v každém
věku rády hrají s bublinkami! Když děti naučíme, že správná hygiena
rukou je zábava, hra se změní v běžný návyk.
Od raného věku by děti měly být seznamovány s důležitostí mýt si ruce
mýdlem ve všech kritických situacích – po použití toalety, po návratu z
venku, před jídlem, po kontaktu se zvířaty, po smrkání, kýchání apod.
Povzbuzení dětí k mytí rukou ve škole či školce ovlivňuje i jejich
hygienické návyky doma.

Epidemické infekce
Vzdělávací instituce, firmy, úřady apod. jsou opakovaně konfrontovány s rychle se šířícími infekčními
onemocněními. Žádný div, že stále více organizací zavádí plánování a podniká preventivní kroky. Zavedení
a dodržování správné hygieny rukou je z hlediska prevence významný prvek. Časté mytí rukou teplou
vodou a mýdlem snižuje možnost šíření virů
DEB FLORAFREE HYGI FOAMER
z rukou do obličeje (vstupní místa jsou často
nos a oči) nebo na další osoby. Efektivní je
Hygi Foamer ničí v 15 sekundách 99.999% běžných mikroorganismů, které
také použití dezinfekce rukou na bázi alkoholu
mohou způsobovat onemocnění. Hygi Foamer byl úspěšně testován;
po mytí nebo mezi mytím rukou. Deb Hygi
baktericidní účinnost EN1040, EN1500 3ml/15 sek., EN1276, fungicidní
Foamer je účinná dezinfekce na ruce
účinnost EN1275 (3ml/1 min), virucidní účinnost: virus ptačí chřipky H3N8,
pro zaměstnance, žáky i do kuchyně.
Norwalk, virus lidské chřipky H3N2, Herpes rotavirus, Hepatitis A, HIV.
Hygi Foamer registrace – ČR: REG-5314/2008-SOZ-33.7.1-11.2.08, SR:

Ekonomická fakta tohoto systému

bio/232/D/08/CCHLP

Ekonomický systém s 1 litrovými patronami.
Tekutá mýdla DEB ve formě pěny snižují spotřebu mýdla o více než 50% a spotřebu vody o více než 25%.
Odměřené dávky zajišťují dávkování vhodného množství přípravku a ekonomické použití. Pevný a odolný
dávkovač se jen tak snadno nedá rozbít. Dávkovače na patrony DEB jsou spolehlivé a jsou dodávány se
životní zárukou!
Objednávky na:

Tel.: +420 774 787 004

info@scholatab.cz
www.scholatab.cz

SCHOLATAB s.r.o.
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PÉČE O RUCE
OPTIMÁLNÍ HYGIENA RUKOU
ŘADA PŘESVĚDČIVÝCH VÝHOD SYSTÉMU DEB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROL1SCH WASH YOUR HANDS
Dávkovač mýdla a pěny pro
náplně o objemu 1 l., dětská
řada

Skvělá inovativní mýdla ve formě pěny pěna dělá z mytí
zábavu.
Design je nesmírně atraktivní pro děti.
Velké, jasně tlačítko je snadno ovladatelné.
Pevný a odolný ABS/PET materiál.
Poskytují odměřené dávky pro maximální efektivitu
Snadná výměna patron trvající několik sekund
Dávkovače a tlačítka chráněny povrchem Biocote
Snadná výměna patron.
Hygienický, uzavřený systém, žádné úkapy.
Doživotní záruka na všechny dávkovače DEB

SSDO1P SOAPY SOAP
Dávkovač mýdla a pěny pro
náplně o objemu 1 l, dětská řada

HYF01X

PROLINE BÍLÝ
Dávkovač mýdla a pěny pro
náplně o objemu 1 l

Povrch Biocote

D20601

DEB FOAMER
Luxusní pěnové mýdlo s jemnou
vůní, čistí a zvláčňuje pokožku.
Objem 1 l

Objednávky na:

Tel.: +420 774 787 004

» zabraňuje růstu
mikroorganismů
» aktivní po celou dobu
životnosti
» snižuje riziko křížové
kontaminace

info@scholatab.cz
www.scholatab.cz

PROLC1BLUE PROLINE MODRÝ
Dávkovač mýdla a pěny pro
náplně o objemu 1 l

SCHOLATAB s.r.o.
Jezuitská 236/5, 412 01 Litoměřice

TOALETNÍ HYGIENA
HYGIENA, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, ÚSPORA

Systémové řešení

CELKOVÁ ŘEŠENÍ PRO UMÝVÁRNY

TOALETNÍ HYGIENA
HYGIENA, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, ÚSPORA
POROVNÁNÍ DENNÍ SPOTŘEBY U HYGIENICKÉHO SYSTÉMU LOTUS PROFESSIONAL A U
BĚŽNÝCH HYGIENICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ NA PRAŽSKÉM LETIŠTI.

Na jaře roku 2008
provedla firma ISS pro své
potřeby srovnání spotřeby
hygienického spotřebního
materiálu na veřejných
toaletách letiště Praha
Ruzyně. Srovnání proběhlo
během týdenního provozu,
nejprve na běžných
zásobnících, které se poté
nahradily systémem Lotus
Professional. Z
naměřených hodnot byla
stanovena průměrná
denní spotřeba na 1
zásobník.
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UTĚRKY
HYGIENA, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, ÚSPORA
Systém Reflex snižující náklady a pozvedávající hygienu
Systém Reflex® je dávkovací systém se středovým odvíjením, dávkující jednotlivé utěrky.
Utěrky jsou multifunkční, vysoce savé a silné. Reflex je vhodný z následujících důvodů:
» Hygienický, snižuje riziko křížové
kontaminace.
Dávkovače se nedotýkáte.
Odebírání utěrek jednou rukou.
Plně uzavřený zásobník chrání obsah
před vlhkostí a špínou.
» Ekonomický & přátelský k životnímu
prostředí
Dávkuje jednotlivé papírové utěrky.
Nízká spotřeba, snížení o 40%.
Zkrácení času na servis – role dlouho
vydrží, není nutno často doplňovat.
Snížení množství odpadu.
Potřeba menší skladovací plochy.
» Jednoduché použití. Na vytažení utěrky stačí
jedna ruka.
» Kvalitní papír. Multifunkční utěrky, velmi silné
a s vysokou absorpční schopností.
» Plně adaptovatelný, k dispozici ve velikosti
midi nebo mini v případě omezeného
prostoru.

401094
578500
401095

REFLEX MINI + MIDI
1vrstvá náplň do zásobníku MIDI
2vrstvá náplň do zásobníku MIDI
1vrstvá náplň do zásobníku MINI

Objednávky na:

E02239

Tel.: +420 774 787 004

REFLEX MINI BLUE
Dávkovač papírových utěrek.
Rozměry (DxŠxH):
30 x 19 x 21 cm

info@scholatab.cz
www.scholatab.cz

E02237

E02250

REFLEX MIDI BLUE
Dávkovač papírových utěrek.
Rozměry (DxŠxH):
30 x 25 x 26 cm

REFLEX MIDI WHITE
Dávkovač papírových utěrek.
Rozměry (DxŠxH):
30 x 25 x 26 cm

SCHOLATAB s.r.o.
Jezuitská 236/5, 412 01 Litoměřice

TOALETNÍ PAPÍR
HYGIENA, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, ÚSPORA

294022

SMARTONE MINI BLUE
Dávkovač na toaletní papír.
Rozměry (DxŠxH):
22,5 x 22,5 x 18 cm

294024

SMARTONE MINI DOUBLE
BLUE
Dávkovač na toaletní papír.
Rozměry (DxŠxH):
23 x 40 x 18 cm

294020

SMARTONE BLUE
Dávkovač na toaletní papír.
Rozměry (DxŠxH):
27 x 27 x 17 cm

294023

SMARTONE MINI WHITE
Dávkovač na toaletní papír.
Rozměry (DxŠxH):
22,5 x 22,5 x 18 cm

294025

SMARTONE MINI DOUBLE
WHITE
Dávkovač na toaletní papír.
Rozměry (DxŠxH):
23 x 40 x 18 cm

294019

SMARTONE WHITE
Dávkovač na toaletní papír.
Rozměry (DxŠxH):
27 x 27 x 17 cm

297492

SMARTONE MINI
Toaletní papír 2 vrstvý, bílý. Pro
dávkovače SmaartOne mini a
SmartOne mini double. 111,6 m
620 útržků. 12 kusů v balení

297493

SMARTONE
Toaletní papír 2vrstvý do
dávkovačů SmartOne. 207 m –
1150 listů. 6 kusů v balení

–
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TOALETNÍ HYGIENA
HYGIENA, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ, ÚSPORA

400855

DÁVKOVAČ DEZINFEKCE NA
TOALETNÍ SEDÁTKO
Dávkovací mechanismus zaručuje
optimální spotřebu a garantuje
dlouhodobě bezchybný provoz.
Rozměry (DxŠxH): 21 x 13 x 10 cm

Objednávky na:

400856
WC
papír
sedátko.

Tel.: +420 774 787 004

DEZINFEKČNÍ ROZTOK NA
SEDÁTKO
Roztok se aplikuje na toaletní
a vyčistí se s ním toaletní
Z jedné náplně o objemu 300 ml
vznikne 1500 dávek

info@scholatab.cz
www.scholatab.cz

401783

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
Osvěžovač
vzduchu
s
nastavitelným
dávkováním,
intenzitou a časováním výdrže náplně. Lze
navolit i
jednotlivé dny.
Rozměry (DxŠxH): 17 x 8 x 5 cm

SCHOLATAB s.r.o.
Jezuitská 236/5, 412 01 Litoměřice

DOPLŇKY NA WC
HYGIENA NA MÍRU

0210075

HYGOKAZETA QTS MINI
Na plastové sáčky. Bílý plast.
Rozměry: 15 x 9,5 x 3,5 cm

0210021

HYGOKAZETA QTS
Na papírové sáčky. Bílý plast.
Rozměry: 28,5 x 12 x 5 cm

0310002

PLASTOVÉ SÁČKY
Hygosáčky plastové v krabičce.
Balení: 25 ks

0337001-01 PAPÍROVÉ SÁČKY
Sáčky papírové do hygokazety.
Balení: 100 ks

0170005

SÍTKO DO PISOÁRU 2 V 1
Plastové sítko s vonným čisticím
blokem

017000x

SÍTKO DO PISOÁRU WAVE
Parfemuje, dezinfikuje a
zabraňuje ucpávání odpadu. K
dispozici 5 barev a vůní. Jablko
se skořicí, Mango, Máta, Jemná
a Svěží

0721003

WC KARTÁČ
Bílý plastový kartáč s okapovou
miskou

Netkané textilie
Netkané hadry se používají tam, kde z jakýchkoliv příčin není vhodné používat
čisticí hadry. Mají velmi široké spektrum použití např. v potravinářství, v
automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v tiskárnách, v dílnách, atp. Tyto hadry
nezadržují pachy a vydrží časté praní až do 60 °C.
Výhody netkané textilie: jsou speciálně vyráběny pro práci, kterou mají vykonávat.
Většina textilních hadrů nikoliv. Rozdíly jsou ve vlastnostech jako kapacita
absorpce, jemnost, rychlost absorpce či spotřeba rozpouštědel, leštidel, vosku
apod.
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VÁŠ DODAVATEL
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