בס"ד

י.נתנאל שיווק בע"מ
א.ת קסם ,ת.ד  1289ראש העין  ,מיקוד4801780 :
טלפון | 03-9243102 :פקס03-9243103 :
דוא"ל info@freshclean.co.il :אתרwww.natanelpro.co.il :
מהדורה 2,

ח.פ 763323227

מחקר על המתקן סמארט וואן Smart one -
מתקן טואלט ייחודי מסוג "סמארט וואן" המאפשר צריכה מופחתת בכמות הנייר בכל שימוש ובכך מונע בזבוז ומגן על איכות
הסביבה בצורה האופטימאלית ביותר.
מתקן הטואלט הייחודי והמשופר "סמארט וואן" לבתי שימוש וחדרי נוחיות הוכח כאיכותי וכיעיל ביותר בקרב שאר המכשירים
ומתקנים המקבילים במחקר רחב שנעשה.
המתקן המיוחד "סמארט וואן" מעניק למשתמשים את הערכים הגבוהים ביותר של תועלת מול עלות ושל סטנדרטים היגייניים
וסניטאריים לכל מקום ולכל מרחב ,בין אם פרטי ובין אם ציבורי.
במחקר שנעשה על  7,7,7נבדקים שונים נמצא כי כמות נייר הטואלט הממוצעת שבה השתמש אדם במהלך שהייתו בחדר
השירותים הייתה  631סמ"ר במתקן רגיל/אחר לעומת כמות ממוצעת של  2,סמ"ר בעת שימוש במתקן הטואלט "סמארט
וואן" ,הפרש של כ 2,%-בכמות הנייר שנוצלה או ,במילים אחרות ,כמות שוות ערך לעוד  72ביקורים בחדר השירותים!
מתקן ה" -סמארט וואן" חוסך עלויות ,בזבוז ותחזוקה שוטפת!
מאפיינים ותועלות:
•חיסכון של  24%בכמות הנייר לעומת מתקנים אחרים.
•היגיינה איכותית יותר בשל היעדר השימוש בידיים לחיתוך הנייר.
•שימוש מושכל ומופחת בנייר טואלט בכל פעם.
•הזמן בין מילוי מחדש של נייר טואלט במתקן ארוך ב 61-שעות ממתקנים אחרים.
•הזמן בין מילוי למילוי שווה ערך ל 62,-פעמים בהם השתמשו בחדר השירותים.
חיסכון בזמן ובנייר עם "סמארט וואן":
מתקן ה" -סמארט וואן" הוא הפתרון המושלם והאופטימאלי ביותר לחדרי נוחיות ושירותים ,בעיקר במקומות ציבוריים,
מסחריים והומי אדם ,הודות לתועלות הבריאותיות וההיגייניות המשופרות ,לנפח התכולה הגדול ואף לעיצוב המודרני
והאטרקטיבי המושך את העין .היכולת של המתקן לצמצם ,כמעט למינימום ,מגע ישיר של היד עם הנייר ולאפשר רק לחתיכה
אחת ,בכל פעם ,להיחתך מגליל הנייר ,הופכת את המתקן למתקן חובה בכל בית חולים ,בכל מוסד רפואי ובכל מקום שבו ישנו
חשש ממחלות ,הידבקות וזיהום.
זמני החלפת נייר ותחזוקה:
•מתקן מסוג  JUMBOסטנדרטי ,2 -שעות.
•מתקן מסוג  JUMBOקטן (מיני) 62 -שעות.
•שימוש בחבילת נייר טואלט ללא מתקן 7.7 -שעות.
•שימוש במתקן "סמארט וואן"  ,2 -שעות!
כמות הפעמים שבו מבקרים בשירותים בין החלפות נייר:
•מתקן מסוג  JUMBOסטנדרטי ,22 -ביקורים.
•מתקן מסוג  JUMBOקטן (מיני) 622 -ביקורים.
•שימוש בחבילת נייר טואלט ללא מתקן 72 -ביקורים.
•שימוש במתקן "סמארט וואן"  ,2, -ביקורים!
כמה חתיכות נייר טואלט ,בממוצע ,צורך מבקר בשירותים:
•מתקן מסוג  JUMBOסטנדרטי 7.7 -חתיכות.
•מתקן מסוג  JUMBOקטן (מיני) 7.7 -חתיכות.
•שימוש בחבילת נייר טואלט ללא מתקן 1.2 -חתיכות.
•שימוש במתקן "סמארט וואן"  2.1 -חתיכות!
המחקרים והנתונים מוכיחים ,מעל לכל ספק ,כי התקנת המתקן לשירותים "סמארט וואן" חוסכת עלויות תחזוקה והחלפת
נייר טואלט ,הופכת את הביקור בשירותים לחוויה נעימה ,אסתטית ,היגיינית ובריאה יותר ,משפרת את איכות החיים ומגינה על
איכות הסביבה שלך ,של עובדיך ושל לקוחותיך.

*מקורות המחקר באתר האינטרנט:
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