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nout každému něco a aby zaujaly co nejširší
skupinu klientů. S tím souvisí i každodenní
starostlivost o čistotu a dezinfekci všech prostor wellness centra. Vhodný výběr čisticích
a dezinfekčních prostředků umožní hygienickou údržbu na vysoké úrovni a přispívá
ke spokojenosti zákazníků s úrovní centra.
Následující přehled prostředků společnosti
Cormen by proto mohl přispět k lepší informovanosti odpovědných pracovníků o použití jednotlivých čistících a dezinfekčních
prostředků v různých částech a také v zázemí
center.

Prostředek CLEAMEN 110 SKLENĚNÉ
PLOCHY je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních
desek a všech typů zrcadel sprejovou
metodou.
Nerezové součásti bazénů a saun,
zábradlí, různé úchyty, kliky a další
nerezové doplňky doporučujeme
čistit osvědčeným prostředkem CLEAMEN 451 GELOVÝ ODVÁPŇOVAČ
NEREZOVÝCH PLOCH A TECHNOLOGIÍ. Prostředek beze zbytku likviduje
problémové usazeniny a zanechává
plochy čisté. Díky obsahu antikorozních látek nenarušuje kovové povrchy.
K mytí podlah šaten doporučujeme
neutrální čisticí prostředek CLEAMEN
146 v koncentraci 0,5–2,0 %. K mytí
ostatních součástí šaten doporučujeme všestranný čisticí prostředek pro
denní čištění všech ploch CLEAMEN
100/200 GENERÁLNÍ, DENNÍ. Je vysoce koncentrovaný, pěnivý a příjemně
parfemovaný.
Pro případné odstranění nežádoucího zbarvení spár mezi dlaždicemi
nebo pro rychlé odstranění plísní
doporučujeme peroxidový čistič CLEAMEN 745 v koncentraci 1–2 %, v případě potřeby až 10 %. Pro případnou
neutralizaci pachů v šatnách a pro
osvěžení lze opět použít prostředek
CLEAMEN 101/201.
Další nezbytnou součástí wellness
centra, především ve SPA zóně, jsou
sprchy. K základnímu mytí všech
ploch a technického vybavení sprch
(sprchy, umývadla, baterie, obklady,
stěny apod.) doporučujeme používat
kyselý prostředek CLEAMEN 410
KOUPELNY ANTB.
Pro mytí podlah ve sprchách
doporučujeme prostředek CLEAMEN
300/400 SANITÁRNÍ DENNÍ, který
je určený pro denní úklid sanitárních
a umývárenských prostor.

Různý povrch, různý čistič

Wellness centra jsou z hlediska stavebního
i účelového různorodá zařízení a vyskytuje
se v nich řada různých povrchů a zařízení,
které je potřeba pravidelně čistit a dezinfikovat. Důležitým kritériem je při tom správný
výběr prostředků. Na čisticí a dezinfekční
prostředky by se totiž nemělo hledět jen jako
na zvýšené náklady, a neměly by se proto nakupovat jen podle ceny, nybrž podle podmínek používání a požadovaného efektu. Že se
s vyšší účinností prostředků zvyšuje i cena,
je samozřejmé, vždy je však třeba vzít v potaz jejich doporučenou pracovní koncentraci
a výsledný účinek. Často se totiž stává, že na
první pohled drahý prostředek je při správném dávkovaní mnohem efektivnější a hospodárnější než ten lacinější s nižší účinností,
který je nutné použít ve vyšší koncentraci.
Před nákupem čisticího a dezinfekčního prostředku tedy dobře zvažte i konečný ekonomický efekt.

Vše od jednoho výrobce
Čištění a dezinfekce tam, kde je voda

Relaxační a rehabilitační SPA zóna zahrnuje
řadu služeb, jejichž společným jmenovatelem je voda. Součástí této zóny mohou být
vnitřní i vnější bazény se sladkou nebo slanou
vodou, vodní atrakce, vířivky, saunový svět
(finské, švédské či parní sauny), vodní procedury a nejrůznější typy podvodních, klasických, speciálních nebo relaxačních masáží.
Součástí SPA zóny bývají i služby v oblasti
thalassoterapie, kde jde o využití mořské vody,
řas, bahna a minerálních solí k léčbě, regeneraci a relaxaci. Nedílnou částí jsou i relaxační
zóna a odpočívárny.
Ve SPA zóně wellness centra se většinou
setkáváme s vysokou vlhkostí a teplým prostředím, v němž usazováním anorganických
nečistot vzniká vodní kámen a které se rychle
znečistí jak mikrobiologicky, tak organickými částicemi (mastnota, lidský pot, částečky
kůže apod.) a zbytky kosmetických přípravků.
Navíc se v těchto prostorách pohybuje velké
množství osob. Pečlivý výběr čistících a dezinfekčních prostředků a správný postup při
jejich aplikaci je proto důležitým kritériem zajišťování komplexní hygieny ve SPA zóně.
Masérské zázemí jako ze škatulky

Foto: Cormen

S

polečnost Cormen, s. r. o., již řadu let
vyrábí prostředky CLEAMEN, které
vám pomohou při základním úklidu
prostor wellness centra a jeho zázemí
a při následné pravidelné údržbě. Zajištění
odborné poradenské a servisní činnosti včetně
tvorby hygienických plánů je samozřejmostí.
Wellness centra se většinou snaží o co nejširší nabídku služeb, aby se staly oblíbeným
cílem zábavy a relaxace. Proto jsou i součástí
hotelů, penzionů, aquaparků nebo golfových
center. Jednotlivé provozy sází především
na komplexnost nabídky, aby mohly nabíd-
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Další chytří pomocníci

Wellness je i o čistotě.
Víme, jak na to
Wellness znamená zdravý životní styl, který vede k harmonii těla i duše.
Tomuto trendu se z komerčního hlediska rychle přizpůsobila řada
firem a společností, které v souladu s filozofií nabízejí nejrůznější služby
nejčastěji formou wellness center s bazény. Jenže prostředí takových
zařízení je z hlediska udržení pravidelné hygieny velmi náročné a má
vysoké nároky na volbu vhodných čistících a dezinfekčních prostředků.
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Důležitou součástí SPA zóny je poskytování
různých typů a druhů masáží – klasických,
thajských, havajských, čínských tlakových,
lávovými kameny, lymfatických, medových
a dalších. Provádí se většinou v uzavřených
místnostech vybavených jedním nebo více masérskými stoly a přísné dodržování hygieny je
nezbytným předpokladem pro zajištění vysoké
úrovně služeb.
Pro pravidelný úklid podlah a obkladů masérských místností doporučujeme používat
neutrální čisticí prostředek CLEAMEN 146,
který zajišťuje účinné odstranění běžných
i velmi odolných nečistot a zanechává ošetře-

Při volbě úklidových prostředků pro
multi-účelové wellness centrum bývá
výhodou používání co nejširšího
sortimentu od téhož výrobce, což
zajišťuje nejen nižší výsledné ceny, ale
hlavně dokonalý servis. Navíc výrobní
závod umístěný v České republice
a ryze český kapitál zajišťuje i vysokou
operativnost při řešení nejrůznějších
požadavků zákazníků. Čisticí a dezinfekční prostředky profesionální řady
CLEAMEN zmíněné splňují a jsou již
více než 10 let vyvíjeny ve spolupráci
s předními výrobci podlahových
krytin, obkladů a dlaždic. Proto jejich
používání nenarušuje povrch ani
strukturu materiálů. Značka CLEAMEN
patří mezi nejširší profesionální ucelené řady na českém trhu.

né plochy lesklé. Prostředek je určen pro ruční
mytí mopem nebo hadrem z mikrovlákna. Při
údržbě obkladů, parapetů, stolních desek, pultů apod. je vhodné použít rozprašovač a mikrovláknovou utěrku.
Pro pravidelnou účinnou dezinfekci všech
ploch masérských místností doporučujeme
používat prostředek bez obsahu chlóru KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE. Je určen k přímému použití, aplikuje se pomocí přiloženého rozprašovače a odstraňuje více než
99,9 % vitálních forem mikroorganismů: bakterií, kvasinek, plísní, včetně TBC a virů HBV,
HCV, HIV. Vyznačuje se i příjemnou vůní.
Jako doplněk komplexní hygieny masérských
místností doporučujeme používat neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač CLEAMEN
101/201. Účinně rozkládá pachy v tkaninách,
na interiérových plochách i v prostoru, zanechává svěží vůni a po úplném odpaření nezanechává zbytky ani skvrny. Lze ho rozprašovat
koncentrovaný nebo zředěný, a to jak do prostoru či na stěny, tak na nábytek (i dřevěný), textilní čalounění, závěsy i žaluzie. 
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