
Chraňte své investice do prádla

StainBlaster™

Program pro účinné odstraňování skvrn
nvestice do prádla

™
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Víte, že manažeři prádelen vydávají 
4x více prostředků na výměnu textilií 
než na prací prostředky?

HOTEL SE 100 POKOJI 
VYDÁ NA VÝMĚNU 
PRÁDLA PŘIBLIŽNĚ 

12 700 € 
ROČNĚ*2.

70 % 
hostů řadí 
čisté prádlo ke 
třem hlavním 
faktorům 
spokojenosti *1. 

5 % 
Prací prostředky

10 % 
Energie a voda 15 % 

Nepřímé náklady

50 % 
Práce

20 % 
Obměna textilií

PPrrůměěrnnnnéééé rrroooozzlložení nákladů prac
íího

pr
oc

es
u

*1    Hotelová škola Haag (Nizozemsko), průzkum mezi 700 
respondenty v 5 evropských zemích

*2   Průzkum společnosti Ecolab
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Optimalizujte náklady a účinnost praní 
s produkty Stainblaster™ 

 Díky nižší potřebě opakovaného praní 
a výměny prádla šetří produkty Stainblaster 
čas, práci, energii, vodu i prací prostředky 
a současně chrání vaše investice do prádla 
a snižují celkové náklady na provoz prádelny. 

 Složení výrobků řady StainBlaster jsme zvolili 
tak, abychom dosáhli vysokého účinku proti 
nejodolnějším a nejčastějším typům skvrn. 

 Kombinace inovačních chemických prostředků
pro boj se skvrnami a správných postupů 
je cestou k prádlu bez poskvrnky 
a spokojenějším zákazníkům.

 Nečekejte, až nastanou problémy 
– ujistěte se, že používáte správné řešení, 
a zařaďte produkty Stainblaster do pracího 
procesu jako jeho nedílnou součást. 

 Jedinečná metoda nanášení a optimální viskozita 
přípravků zvyšuje efektivitu odstraňování skvrn.

1.
Sběr špinavého prádla

2.
Přeprava 

špinavého prádla

3.
Třídění 

špinavého prádla

4.
Praní špinavého 

prádla

5.
Sušení 

6.
Skládání

čistého prádla

7.
Třídění 

čistého prádla

8.
Použití 

čistého prádla

Hlavní cílo
vá

obla

stV případě 
potřeby 

regenerace 
použijte 

StainBlaster
po sušení

použijte 
StainBlaster 
před praním

Cyklus pohybu prádla:
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Světová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102 

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: 543 518 250
offi  ce.brno@ecolab.com
www.ecolabcz.cz

www.ecolab.com
© 2014 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.

  STAINBLASTER
Přípravek Popis Velikost balení

STAINBLASTER
MULTI-PURPOSE

Přípravek pro předběžné ošetření nejběžnějších skvrn 
na prádle, např. od jídla, mastnoty, rtěnky, tělesných 
nečistot

4 x 500 ml 

STAINBLASTER
RUST REMOVER Přípravek pro předběžné ošetření skvrn od rzi na prádle 4 x 500 ml 

… vyšší efektivita a jednodušší provoz

Na správném školení a podpoře záleží 
Osobní servis zajištěn
Odborní poradci společnosti Ecolab 
spolupracují s vašimi týmy v rámci 
pravidelných servisních prohlídek:
 Servisní prohlídky jsou zaznamenávány 

do tabletových počítačů Ecolab

 Jsou prováděny kontroly, pozorování, 
udělována doporučení a v kritických 
bodech jsou podniknuty náležité kroky

 Přímo na pracovištích probíhá školení 
řešení problémů

 Jsou vytvářena a prezentována 
souhrnná hlášení s výkazy zjištění 
a podniknutých kroků

ta a jednoooddduušššššííí pprroovvoozíí

ány 

í, 

ky

ní 

p ý

produkty prací procesy dávkování školení a
podpora výsledky

SPRÁVNÉ SPRÁVNÉ SPRÁVNÉ SPRÁVNÉ SPRÁVNÉ
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