Maximale besparing - Maximale hygiëne
Binnen 60 seconden zijn uw handen schoon, ontsmet en droog.
De handwasmachine Cloud Water is makkelijk in gebruik, efficiënt en laag in onderhoud.
Hij is speciaal ontworpen om water te bezuinigen en hygiëne te verhogen.
Tijdens het wasproces worden er geen onderdelen aangeraakt.

Jaarlijkse besparing op katoenen handdoeken en tissues
37x goedkoper dan katoenen handdoeken
25x goedkoper dan papieren handdoeken
Cloud Water

Katoen

Tissues

100 wassingen per dag

€ 29,26

€ 1.095,-

€

Maximale besparing

200 wassingen per dag

€ 58,52

€ 2.190,-

€ 1.460,-

De kosten van het wasproces zijn vele malen lager in
vergelijking met het hedendaagse handen wassen.

400 wassingen per dag

€ 117,04

€ 4.380,-

€ 2.920,-

•
•
•

•
•
•
•
•

Slechts 75 ml water per wasbeurt;
Geen katoenen handoeken of tissues;
Desinfecteert, maximale hygiëne!

Montage en onderhoud

Cloud Water

O.a. uitermate geschikt voor:
Ziekenhuizen en verzorgingshuizen
Dokters- en tandartspraktijken
Hotels, restaurants en café’s
Catering, feesten, concerten en grote evenementen
Vliegvelden en treinstations
Sportscholen, spa’s en toeristische attracties
Voedingsindustrie

Calculatie op basis van 100/200/400 wassingen per dag met de Cloud Water.
Electrakosten € 0,22/kWh; de kosten van een papieren handdoek zijn € 0,01.
Gemiddeld worden er 2 handdoeken gebruikt bij iedere droging.
Prijs katoenen handdoeken zijn gebaseerd op € 5,85 per 200 drogingen.
De realistische kosten kunnen verschillen.

						
Jaarlijks 95% minder waterverbruik

De Cloud Water is te bevestigen op de wand en wordt
aangesloten op de bestaande waterleiding, afvoer en elektra.

•
•
•
•
•
•
•

730,-

Standaard uitvoering Cloud Water

2.737 L.

51.100 L.

48.363 L.

200 wassingen per dag

5.474 L.

102.200 L.

96.726 L.

400 wassingen per dag

10.948 L.

204.400 L.

193.452 L.

•
•

Minimaal watergebruik bij handwassing is 1,4 liter per wasbeurt.
Gemiddelde waterprijs in Nederland is € 1,30 m3.

Het wasproces

De Cloud Water wordt geleverd met twee jaar fabrieks
garantie, onder voorbehoud van de algemene voorwaarden
en gebruik van uitsluitend Cloud Water was- en desinfectie
middelen.

•
•
•
•

Zodra u uw handen in Cloud Water onder de sensor houdt, begint het wasproces met water;
Daarna geeft Cloud Water zeep waarna u uw handen kunt gaan wassen;
Vervolgens wordt de desinfecterende vloeistof afgegeven;
Als laatste treedt het droogproces in werking.
1. VOORWASSEN
PREWASHING

Speciaal voor bijvoorbeeld festivals, catering of grote evenementen is er een mobiele versie.
Met een watertank van 20 liter en een elektra-aansluiting is
deze goed voor 260 wassingen.

Mobiele uitvoering Cloud Water

Besparing per jaar

100 wassingen per dag

Twee jaar garantie

Mobiele Cloud Water

Kraan

2. ZEEP
SOAP

3. WASSEN
WASHING

4. DESINFECTEREN
DISINFECTANT

5. DROGEN
DRYING

