BUDOUCNOST PROSTŘEDNICTVÍM INOVACÍ

Mokré
Čištění
Pouţití vody staráme se
o jemné oděvy

WET

SUCHÝ PROCES ČIŠTĚNÍ

Mokré
Čištění

Proces mokrého čištění:
PŘED-ZAŠPINĚNÍ - PRANÍ - SUŠENÍ - DOKONČENÍ

Systém Wet Cleaning přináší
čistotu a svěţest nejjemnějším
oděvům
Za pouţití vody.
Díky našemu neustálému
vývoji jsme získali nejlepší
programy na praní, sušení a
finální úpravu. Mysleli jsme
na oblečení, které potřebuje
nejšetrnější zacházení.

Profesionální
Mokré čištění
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Jemné
Mokré čištění

Velmi jemné
Mokré čištění

Wet
Cleaning

ČISTÍRNY

RUČNÍ PRANÍ
Profesionální
Mokré čištění
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Jemné
Mokré čištění

Velmi jemné
Mokré čištění

Úspěšný, optimální a vyvážený
proces pro profesionální praní

Diagram

STROJE

+
o

rozdělení pro
Mokré čištění

ÚSPĚŠNÝ
CHEMIKÁLIE
A
PROGRAMY

KNOW
HOW

a

Nejlepší pro jeho
účinnost

80%

20%

V součastné době je 80% svrn
rozpustných ve vodě (koncept
mokrého čištění).

Pouze 20% skvrn není rozpustných ve
vodě (koncept suché čištění).
Všechny druhy
oděvů

Pak...
Proč trh stále pouţívá stroje,
které jsou připraveny pouze na
čištění 20% skvrn?

Druh oděvů

Svetr
Proteiny

Řešení je Wet Cleaning.

Mastnota
Tělesné pachy
Sražení

čistírna

mokré čištění

2
1
5
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Suché vs mokré čištění srovnání ve většině běţných
skvrn. 1=špatný výsledek / 5= výborný výsledek
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INDUSTRIAL KIT

PROFESSIONAL KIT

Wet
Cleaning

MÍSTO

CÍL

DENNÍ ODĚVY

DOMUS KIT

Malé obchody

Suché čištění náhrada
Mokré čištění - začátečník

66

HPW-8
TOUCH II

KIT 8

Malé obchody

Náhrada za chemické čištění
Doplňkové stroje
Pro čištění za mokra - začátečník

83

HPW-10
TOUCH II

KIT 10

Malé obchody

Náhrada za suché čištění

129

DHS-11
TOUCH II

KIT 11

Středně velké obchody
Nové obchody

Náhrada za suché čištění
Nové obchody

168

DHS-14
TOUCH II

KIT 14

Středně velké obchody
(nákupní centrum)
Nové obchody

Náhrada za suché čištění
Nové obchody

233

DHS-18
TOUCH II

KIT 18

Velké obchody
(nákupní centra)

Náhrada za suché čištění
Velký obchod
Velký potencionál, významný růst

323

DHS-27
TOUCH II

KIT 27

Prádelny
Velké obchody
(nákupní centra)

Podnik

452

DHS-36
TOUCH II

KIT 36

Důleţité ikony pro Mokré čištění

Plnění
zastavený
buben

MODELY PRAČEK

Vyprazdnění
zastavený
buben

PRANÍ
CELKOVÁ KONTROLA S TOUCH II
Snadné programování přes ikony,
dotykový displej přímo na stroji
nebo s počítačem a softwerem
Wash Control.

20-30’
PRANÍ
Filtr

KAPALNÉ DÁVKOVÁNÍ
Dávkování ve správný čas, s potřebným
mnoţstvím, nám dávájí jistotu během
procesu praní a homogenitu výsledku.
Nejdůleţitější věc: klid.
8 standardních signálů + 6 extra
signálů (doba dávkování,
zpoţdění, výběr startu) pro
všechny modely.

Recirkulační
čerpadlo

RECYKLACE VODY
Volitelná sada pro zvýšení péče o prádlo:
recirkulace vody , která zvyšuje průtok
vody chemickými látkami,
účinnost bez mechanického
poškození.
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SUŠENÍ
DO 1 HODINY

60%

KG

MODELY
SUŠIČŮ

CYKLO
ODĚVY

DENNÍ
CYKLY

5

HPD-8
TOUCH II

7

9

55%

Velmi nízká investice
Idealní pro začátečníky
Nízké provozní náklady
Ideální pro malé podniky
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HPD-10
TOUCH II

9

9

55%

Velmi nízká investice
Idealní pro začátečníky
Nízké provozní náklady
Ideální pro mokré čištění

STROJE
ZDARMA
PRO JINÉ
POUŽITÍ

VÝHODY
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DTT-11

9

14

30%

Nízké investice
Obchody s malými dávkami čištění za mokra, ale
pracující dlouhé hodiny
Flexibilní
Kompromisní flexibilita vs výroba

8,5

DTT-18

12

14

30%

Perfektní pro obchody (mokré čištění a normální oděvy)
Dobré řešení pro přehozy, přikrývky a další velké
oděvy
Univerzální
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DTT-23

17

14

30%

Perfektní pro obchody (mokré čištění a normální oděvy)
Produktivita
Je schopen prát velké přikrývky

16,5

DTT-28

23

14

30%

Perfektní pro velké obchody (mokré čištění a
normální oděvy)
Produktivita mokré čištění
Produktivita prádelny
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DTT-36

32

14

30%

Perfektní pro velké obchody (mokré čištění a
normální oděvy)
Produktivita mokré čištění
Produktivita prádelny

SUŠENÍ
KONTROLA TEPLOTY
Regulace teploty a průtoku vzduchu vede
k dokonalému sušení jemných oděvů.
Senzor vlhkosti pomáhá zkrátit proces
sušení, čimţ zajišťuje odpovídajicí
úroveň vlhkosti pro následné ţehlení
oděvů.

15-22’

Teplotní
senzor IN

SUŠENÍ

60’

Teplotní
senzor OUT

Snímač
vlhkosti
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AIR RE-CYCLE
EFFICIENT DRY
THERMAL INSULATION
FULL FLOW
SFEX

Wet
Cleaning
PRAČKY
Profesionální pračky
DOMUS profesionální a průmyslové pračky s novým
mikroprocesorem TOUCH II (a softwerem) nabízejí uţivatelsky
přívětivé a ideální programování pro systém mokrého čištění.
Všechny modely od 8 do 120 kg jsou vybaveny vynikajícími
vlastnostmi – buben a vana z nerezové oceli, horká a
studená voda Mix (automatické míchání vody), efektivní
buben pro zlepšení mechanického působení atd...

HPW-8/10

DHS-14 ECO-ENERGY

SUŠIČE
Profesionální sušiče
Profesionální a průmyslové sušiče DOMUS s novým
mikroprocesorem TOUCH II nabízejí řadu rozsahů a kapacit
od 8 do 80 kg.
ECO-ENERGY je vybavena ideálními funkcemi pro zajištění
nejlepších výsledků: recyklace vzduchu (rekuperace vzduchu) s
inteligentním senzorem vlhkosti,vzduchový okruh s tepelnou
izolací, nerezový buben, reverzní buben, Soft Dry: vyraţeny
otvory v bubnu pro péči o jemné oděvy.

HPD-8/10

STOHOVATELNÉ
Profesionální duo
Nejjednodušší a nejekonomičtější způsob, jak začít v procesu
mokrého čištění. STACK je nejpřístupnější řešení mokrého
čištění pro stroje o hmotnosti 8 a 10 kg, tj., 4.5 a 6 kg
jemného prádla.
Stejně jako průmyslové stroje, STACK obsahuje snadné
programování TOUCH II řízení pro dosaţení lepší funkčnosti a
výkonu.

HPW-8 + HPD-8 TOUCH II

ECOTANK
Rekuperace vody
Perfektní systém pro rekuperaci vody a chemikálií z různých
pracích fází. Před pouţitím můţeme chemikálie předem smíchat
s vodou.
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DTT-18 ECO-ENERGY

Figuríny
Automatizované pracovní cykly. Elektronická karta. Moţnost
nastavení devíti různých cyklů a regulace doby napařování a
sušení. Nastavitelná šířka ramen a výška figuríny. Rotace 360º
makety (ramen) a ovládacích prvků.

REKUPERACE

MAC-COAT-C bez kotle – pro připojení k centrálnímu přívodu
páry. Určen pro povrchovou úpravu kabátů a podobných oděvů.

+

MAC-COAT-C

GENERÁTOR PÁRY

ŢEHLÍCÍ PRKNO
Dokončovací práce
ODSÁVÁNÍ, ŢEHLENÍ,PROPAŘOVÁNÍ
K dispozici buď s vestavěným elektrickým parním kotlem
nebo pro připojení k externímu přívodu páry. Dodává se v
následujicích verzích:
TPC – VBA: se zabudovaným parním kotlem o objemu 7 litrů a
se standardní ţehlící deskou (1200 x 400 x 250 mm).
TP – VBA: bez kotle, se standardní ţehlící deskou
(1200 x 400 x 250 mm).

TPC-VBA
S OSVĚTLENÍM

TP-VBA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dokončovací úprava vzduchem – centrální přívod páry a
stlačného vzduchu. Určen pro kalhoty, ovládaný pas u kalhot
a napínání nohavic.
Boční pas u kalhot – napínací zařízení, výškově nastavitelný
stojan na nohavice a nerezové svorky. Vestavěný třífázový
ventilátor, zařízení pro ohřev vzduchu. Elektronická karta pro
nastavení devíti cyklů ţehlení. Ovládání cyklů ţehlení:
doba napařování / doba sušení. Tři regulátory tlaku( pro svorky
na nohavicích, pro pas u kalhot). Indikátor pro ruční nastavení
výšky. Mechanický regulátor průtoku vzduchu.
*DOMUS Laundry CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických údajů bez předchozího upozornění.

TOPPER-C
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Wet
Cleaning

Oblast
pouţití
HOTELOVÝ PRŮMYSL:
UNIFORMY
ODĚVY ZÁKAZNÍKŮ
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PEČOVATELSKÉ DOMY

INTERNÁTNÍ ŠKOLY

ČISTÍRNY

Více informací naleznete v naších
broţurách nebo technických listech,
které jsou k dispozici na našich
webových stránkách.

www.domuslaundry.cz
11

WET

BUDOUCNOST PROSTŘEDNICTVÍM INOVACÍ

DOMUS Laundry CZ s.r.o.
třída Hrdinů 959/35
Rýmařov
Česká republika (CZ)

Objednávky
náhradní díly
T. +420 732 476 385
info@domuslaundry.cz

WWW.DOMUSLAUNDRY.CZ

-1866/2004

