KÄSIENPESUJÄRJESTELMÄ
ÄLÄ PESE KÄSIÄSI, SMIXAA NE.
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MIKÄ ON SMIXIN.
LIITY KÄSIENPESUN VALLANKUMOUKSEEN.

SMIXIN tulee sanoista Smart Mixing Inside, innovaatio Sveitsistä.
Smixinin tehtävä on parantaa terveyttä ja kestävää kehitystä luomalla
tehokkaita ja ekonomisia käsienpesuratkaisuita. Smixin tarjoaa täysin
automaattisen käsienpesujärjestelmän kaikken saavutettavaksi.
Ainutlaatuinen kosketusvapaa käsienpesuratkaisu tarjoaa parhaan
mahdollisen käsihygienian tason pienemmillä resursseilla, tinkimättä
käyttäjäkokemuksesta. Smixinin patentoitu SMU teknologia sekoittaa
veden, saippuan ja ilman optimaalisella tavalla, jättäen kädet puhtaaksi
ja pehmeiksi.
Valitse Smixin ja ole osa käsienpesun vallankumousta.
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KUN KÄSIENPESU PESUTILOJEN ULKOPUOLELLA ON
TÄRKEÄÄ
Kaikki tietävät, miten ikävältä tuntuu joutua syömään likaisilla
käsillä. Käsien desinfiointi ei ole riittävän tehokasta ennen syömistä
taikka
poista
likaa
käsistä.
WC-tiloihin
meno
pelkän
käsienpesun vuoksi voi tuntua epämukavalta. Smixin tarjoaa
käsienpesun juuri siellä, missä sitä tarvitaan.

Muistathan
Käsienpesu ennen ruokailua on suositeltu ja
yksinkertainen toimenpide tautien leviämistä vastaan.
Jos syöt pesemättä käsiäisi, bakteerit ja virukset
käsistäsi siirtyvät suuhusi. Tämä voi aiheuttaa tauteja
ja infektioita.
04.

SMU,
SMART MIXING UNIT
Alunperin kehitetty Nestlén
kahvikoneisiin - toimii nyt Smixinin
sydämenä. Smart Mixing
Unit
(SMU) tuottaa ainutlaatuisen seoksen
vedestä, saippuasta ja ilmasta, joka
levittyy täydellisesti käsille. Tämä
tekee 12-15 sekunnin käsienpesusta
Smixinillä yhtä tehokkaan kuin WHO:n
ohjeiden mukaisen 60 sekunnin
perinteisen käsienpesun saippualla.*
*Tutkittu itsenäisessä tutkimusinstituutti
HygCenissä.

PESEMINEN SMIXINILLÄ

Aseta kädet sensorin alle: käsille annostuu
ilman, veden ja saippuan seos

Kuivaa paperilla

sekuntia

Hiero saippua käsiin

Käsienpeseminen Smixinillä vie 12-15 sekuntia
ja on täysin kosketusvapaa. Sensorit tunnistavat
kädet ja aloittavat käsienpesukierron. Kierros on
valmis, kun Smixin annostelee paperin, jolla kädet
kuivataan.

Huuhdo vedellä ja ilmalla
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PESE KÄDET VAIN
LASILLISELLA VETTÄ
KESTÄVÄ KEHITYS ON SMIXININ YTIMESSÄ

Smixin takaa ekologisen kulutuksen käsienpesussa
veden, saippuan ja
paperin osalta. Jokaisessa
käsienpesussa kuluu esiasetuksien ansiosta vain 2 dl
vettä ja 0,3 ml saippuaa. Tämä tarkoittaa, että vettä
säästyy 90 % ja saippuaa 60 % perinteiseen
käsinpesuun verrattuna. Paperin pituus on myös
säädetty säästämään 60 % tavalliseen käsipaperiin
verrattuna.

*

0,2 litraa

*Smixin käyttää keskimäärin 0,2 l vettä
käsienpesua kohden
06.

SÄÄSTETÄÄN LUONNONVAROJA
1

Vain 0,2 dl vettä per käsienpesu

2

Vain 0,3 ml saippuaa per
käsienpesu

3

Vain 1 paperipyyhe per
käsienpesu

4

Vähemmän jätettä
saippuapakkauksen ansiosta

5

Ei lämpimän veden tarvetta vesisaippua-ilmaseoksen ansiosta

2 litraa*
*Keskimääräinen vedenkulutus perinteisessä käsienpesussa
07.

Tiesitkö?
Noin 71 % maan pinta-alasta on vettä. Mutta vain 0,3 % on juomakelpoista vettä.
Saastuneen veden juominen ja riittämätön hygienia on valitettavasti vieläkin totta
suuressa osassa maailmaa.
Yhdessä Made Blue organisaation kanssa, Smixin on sitoutunut tarjoamaan puhdasta
vettä ja hygieniaa kaikille: jokaista asennettua järjestelmää kohden Smixin lahjoittaa
10 000 lirtaa puhdasta vettä alueille joissa sitä eniten tarvitaan. Yksi Smixin takaa 10
lapselle puhtaan veden koulussa koko vuodeksi.
Smixinin avulla säästät vettä ja lahjoitat sitä tarvitseville
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SMIXIN ASETTAA
STANDARDIT
LAATU EDELLÄ

Smixin on johtava älykkäiden ja ekologisien käsienpesuratkaisuiden
valmistaja ja uudistaa jatkuvasti laatustandardeja. Smixin tähtää
ratkaisuihin ja kestävään kehitykseen. Smixin on ansainnut viime
vuosina useita sertifikaatteja ja palkintoja mm.
ympäristöystävällisyydestään.
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SMIXIN COMBI.
TÄYSIN AUTOMAATTINEN
KÄSIENPESUASEMA
Combi on ainutlaatuinen käsienpesujärjestelmä 3-in-1 toiminnolla. Vesi, saippua ja
paperi annostellaan automaattisesti sensorien havaittua aktivoinnin.
Kiitos
optimaaliselle saippuan, veden ja ilman seokselle kädet tulevat putipuhtaiksi ja
pehmeiksi. Combi sopii sekäs pesutiloihin että niiden ulkopuolelle.

MALLI

SMIXIN COMBI

ARTIKKELINUMERO

130 AP

130 AD

MITAT

K719; L384; S363 mm

K719; L384; S363 mm

PAINO

13 kg

13 kg

MATERIAALI

Ruostumaton teräs; PC-ABS Ruostumaton teräs; PC-ABS

SMIXIN COMBI APDI

SERTIFIKAATIT
EXTRAT
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Mallitarra yläosaan
saatavilla

Näytöllä mahdollista toistaa
omaa materiaalia, lataus
SD-kortin kautta

Smixin PREMIUM Mobile

Smixin on kehittänyt PREMIUM Mobile mallin kohteisiin, joissa
ei ole mahdollisuuta hanakytkentään. PREMIUM mallia
käytetään laajasti eri aloilla esim. kouluissa ja tapahtumissa.
PREMIUMia voi myös käyttää testinä ennen Combin asennusta.
Täytä vesikanisteri ja liitä verkkovirtaan, PREMIUM on
käyttövalmis. Jotta käsienpesu olisi mahdollista siellä, missä
sitä tarvitaan.

SEINÄKIINNITYSTELINE

SMIXIN PREMIUM MOBILE

100 WM

130 MU

K1322; L384; S389 mm

K1322; L384; S395 mm

13 kg + 16 kg

13 kg + 40 kg

Ruostumaton teräs; PC-ABS

Ruostumaton teräs; PC-ABS

Seinäkiinnitysteline ja
alaosan roskasäiliö paperille

Siirreltävä Smixin vesikanisterilla
≈ 175 käsienpesua yhdellä
kanisterilla vettä. Voi tilata pyörillä
tai ilman.

11.

14.

MIKSI KÄSIENPESU ON
TÄRKEÄÄ
FAKTAT

Käsien peseminen saippualla ja vedellä on suositelluin toimenpide hyvän
käsihygienian saavuttamiseksi paikallisien terveysviranomaisten ja WHO:n toimesta.
Hyvä käsihygienia on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla voimme välttää
sairastuminen ja tartuntaketjut.

1

2

3

4

Käsienpesu saippualla poistaa basillit käsistä. Tämä auttaa välttämään
tartuntoja, sillä ihmiset koskevat silmiinsä, nenään ja suuhun usein ilman
että huomaavat sitä edes.

Saippua ja vesi ovat tehokkaampia kuin käsidesit esimerkiksi
cryptosporidiumia, norovirusta ja clostridium difficilea vastaan.*

Käsienpesu
on
yksi
tärkeimmistä
tekijöistä
COVID-19
estämiseksi. "Käsihygienian tulee olla integroitu osa päivittäisiä
rutiineita ja elämäämme, läpi tämän pandemian kuin myös sen
jälkeen suojellakseen meitä taudeilta." Poonam Khetrapal Singh,
alueellinen johtaja, WHO kaakkois-Aasian alue

Käsienpesu auttaa yhteisöja pysymään terveenä:
Vähentää vatsatauteihin sairastumisia 23-40 % *
Vähentää hengitystiesairauksiin (kuten flunssa) sairastumisia 16-21 % *
Vähentää koululaisten sairaspoissaoloja ruoansulatustautien
takia 29-57 % *

*USA Governmental Centers for Disease Control and Prevention; https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html
**World Health Organization; https://www.who.int/southeastasia/news/detail/15-10-2020-handwashing-an-effective-tool-to-prevent-covid-19-other-diseases
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FAKTAT TISKIIN.
MIKSI VALITA SMIXININ.
Käsienpesu sinne missä tarvitaan: WC-tilojen ulkopuolelle
90 % veden säästöä per käsienpesu
60 % saippuan säästöä per käsienpesu
60 % paperin säästöä per käsienpesu

Pienentää hiilijalanjälkeä
Maailmanlaajuisesti patentoitu systeemi ja design
Kestävät materiaalit, kuten ruostumaton teräs
Helppo asentaa
Made Blue yhteistyö puhtaan veden mahdollistamiseksi kaikille
Mahdollisuus vuokraukseen
Sveitsiläistä laatua
Matalahoitoinen, yhdestä saippuapussista riittää 5 000 pesuun
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SMIXIN TECHNOPACK.

EI PELKKÄ SAIPPUAPUSSI

Ainutlaatuinen puhdistusaine ja pakkaus.

TechnoPack ei ole vain
saippuapakkaus. Se on saippuamoduuli
integroituna SMU teknologiaan.
Pakkaukset on suunniteltu asettumaan
saumattomasti Smixiniin. Pakkaukseen
valittu muovi kestää aikaa, käsittelyö ja
muuttuvia olosuhteita.

Compact pussi (1,25 L) kestää yli 4 000
pesua/pussi ja Combi pussi (1,5 L)
kestää 5 000 käsinpesua. Tämä tarkoittaa,
ettei saippuapussia tarvitse tarkastaa ja
vaihtaa pitkiin aikoihin.

Tiesitkö?
TechnoPackin avulla Smixin tarjoaa loistavan käsihygienian vain 12-15
sekunnissa.*
Tutkittu ja todistettu riippumattomassa tutkimusinstituutissa. Käsienpesu Smixinillä
15 sekunnissa tarjoaa saman hygieniatason kuin 60 sekunnin käsienpesu perinteisellä tavalla.
*

ProCare

Työntekijöille
Mieto ja ekologinen
Tiiviste
Laadukkaat ainesosat:
Aloe Vera, ei parabeeneja,
ympäristöystävällinen ja eläinvapaa
Sertifioitu: EU Ecolabel ja Aha! Allergy label

CherryCare

Asiakkaille
Kirsikankukan tuoksuinen
Tiiviste
Laadukkaat ainesosat:
Provitamin B5 ja Aloe Vera
Parabeeniton ja eläinvapaa
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Sint Jacob Kliniek
ALANKOMAAT

Punainen risti
SAKSA

House Jumping Show
RANSKA

Dubai Healthcare Centre
DUBAI

Swiss Economic Forum
SWITZERLAND

Torapetrol Cantine
TURKKI
Carnival Cruiselines
AVOMERELLÄ

OLET HYVÄSSÄ
SEURASSA
REFERENSSEJÄ
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Koulu
SINGAPORE

McDonalds
INTIA

World Health Organization
FILIPPIINIT

ShakeShack
ETELÄ KOREA

KFC
HONG KONG

Ruby Tuesday
KIINA

Mariott Hotels
TAIWAN

SMIXIN käsienpesuautomaatteja käytetään laajasti monella eri alalla. Smixin
on käytössä monella kansainvälisellä brändillä, kuten
McDonald’s,
Virgin,
ShakeShack, KFC, Marriott, Ruby Tuesday, Firmenich ja CWS - mutta myös
terveydenhuollossa, liikennevälineiden terminaaleissa, kouluissa ja julkisissa
rakennuksissa. Asiakkaat arvostavat ympäristöystävällistä vaikutusta veden,
saippuan ja paperin säästöstä. Asiakaskokemus paranee, kun tarjotaan
mahdollisuus käsienpesuun siellä missä sitä tarvitaan: WC-tilojen ulkopuolella.
Tehokas lopputulos käsihygieniassa on tärkein motiivi Smixin käyttöönotossa.
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