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دستگاه روکش توالت فرنگی گلدن شیدور

NAVISANI تحت لیسانس شرکت

دستگاه روکش توالت فرنگی «گلدن شیدور» با ویژگی هاي ممتاز و منحصر به فرد، از جمله نمونه هاي

موفقی است که توانسته معایب و کاستی هاي دستگاه هاي مشابه را شناسایی و رفع نماید. مکانیزم 

عملکرد این دستگاه بدین صورت است که پس از نصب بر روي سرویس فرنگی، دستگاه رول به طور

 استفاده، از تماس مستقیم بدن با سطح سرویس فرنگی جلوگیري شود. 

پس از استفاده، با فشردن دکمه یا قرار دادن دست در مقابل سنسور مخصوص، دستگاه به صورت

 اتوماتیک، رول را تعویض کرده و رول جدیدي را جایگزین می سازد.

از جمله مزایاي استفاده از دستگاه روکش توالت فرنگی

 «گلدن شیدور» می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 استفاده از سرویس فرنگی بدون خطر ابتالء به بیماري هاي عفونی و قارچی

 قابلیت کارکرد با باتري و عدم نیاز به برق کشی در محیط سرویس بهداشتی

 بسیار مقرون به صرفه و بهداشتی جهت اماکن عمومی

 قیمت بسیار مناسب نسبت به کارایی باالي دستگاه و سهولت کارکرد

 نصب بسیار سریع و آسان و قابلیت جابجایی

  کم هزینه بودن رول مصرفی

  جلوگیري از ایجاد جرم و رسوبات در سطح سرویس فرنگی

24 ماه

60 ماه
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روکش یکبارمصرف توالت فرنگی «پاکنشین»

پزشکان براي حفظ سالمتی مفصل زانو استفاده از توالت فرنگی 

معمولی، روي پا می نشینید مقدار زیادي از وزنتان را روي سطح

 کوچکی از مفصل زانو قرار می دهید و باعث ایجاد وضعیتی بنام

عالوه بر آن جلوي چرخش مایع مفصلی را هم می گیرید و به آن

 صدمه می زنید. راه حل منطقی مقابله با این موضوع استفاده از 

توالت فرنگی بجاي توالت هاي سنتی است

 بدن) می شوید. 

(کم رسیدن خون، به اندام یا ناحیه اي از Ischem  ایسکمی

در دنیا دو ایراد به استفاده از توالت فرنگی وارد می کنند: اول، عدم استفاده از آب جهت شستشو

 و دوم، تماس مستقیم پوست با نشیمنگاه توالت فرنگی که آلوده ترین موضعی است که انسان با

 آن سروکار دارد. خوشبختانه در کشور ما، لوله کشی آب در همه توالتها انجام شده و عمالً مشکل

 اول برطرف شده است. اما در مورد مشکل دوم، به لحاظ فرهنگی و بار روانی تماس بدن با سطح

 توالت فرنگی، میزان رغبت استفاده ي افراد از توالت فرنگی عمومی مانند هتلها، رستورانها، اماکن

 ورزشی، مراکز درمانی، مجتمع هاي اداري، تجاري پائین است؛ زیرا این اعتقاد وجود دارد که میزان

 رعایت بهداشت فردي در آن کم و خطر انتقال بیماریهاي پوستی باالست.

روکش یکبارمصرف توالت فرنگی «پاکنشین» قابل حل در فاضالب

در جوامع پیشرفته براي رفع این مشکل، از روکش هاي یکبار مصرف مخصوصی استفاده می شود که

 روي سطح نشیمنگاه توالت قرار داده و بعد از هر بار استفاده، دور انداخته شده و فرد بعدي  می تواند

 از روکش جدیدي استفاده نماید و بدین ترتیب از تماس پوست با سطح توالت پیشگیري می شود. 

با توجه به روند رو به رشد استفاده از توالت فرنگی در ایران و ضرورت استفاده  بهداشتی از آن ، نیاز

 به وجود چنین محصولی در کشور بشدت احساس بشدت میشد. 

شرکت پاکنو با تولید	محصول «پاکنشین» ضمن توجه به نکات بهداشتی به خصوص در استفاده از 

مواد اولیه مرغوب و قابل حل در فاضالب مطابق نمونه هاي موفق دنیا، رسالت خود را بهبود سطح 

رعایت بهداشت فردي و عمومی در استفاده از توالت فرنگی قرار داده است.



3

بیده توالت فرنگی خودشوي 

 و شست و شو را به عهده دارد .

بیده توالت فرنگی خودشوي گلدن شیدور، قابلیت کار با آب سرد و گرم را دارد. 

مزایاي استفاده از بیده توالت فرنگی

از مهم ترین مزیت هاي استفاده از بیده توالت فرنگی، عدم دخالت دست و یا دستمال کاغذي

 براي شستشو است که این کاال رو در جایگاه یکی از بهداشتی ترین وسایل قرار می دهد.

بیده توالت فرنگی، باعث صرفه جویی در مصرف آب شده و کمک بسیار بزرگی براي استفاده

 افراد سالمند، کودکان و زنان باردار و ... از سرویس بهداشتی می نماید.

بیده دیجیتال توالت فرنگی نیز از جمله کاالهایی است که شرکت پاکنو در کنار

 بیده هاي تک نازل و دو نازل، در سبد محصوالت خود قرار داده است.

·  داراي شیر سرد و گرم

·  نازل خودکار جهت تمیزکاري

·  کنترل فشار آب

·  آسان براي نصب و امن براي استفاده

·  قابل استفاده عموم (آقایان و خانمها)

·  مناسب براي کودکان، معلولین، افراد سالخورده و هموروئید

·  بدون نیاز به برق و باتري

خصوصیات بیده توالت فرنگی دو نازل گلدن شیدور
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محل تعویض پوشک نوزاد

یکی از دردسرهاي مادران در اماکن عمومی نظیر مراکز خرید، هتلها، مهدکودك ها،

 اتاقهاي مادر و کودك، رستورانها، داخل هواپیما و ... تعویض پوشک نوزاد است. 

«محل تعویض پوشک بچه» محصولی با طراحی خالقانه است که فرآیند تعویض

 پوشک نوزاد را بسیار تسهیل نموده است.

ویژگی هاي محل تعویض پوشک نوزاد 

جنس کاال، پالستیک پلی اتیلن بوده و جنس قسمت کفی آن که محل قرار گیري نوزاد است از 

 مواد ضد لغزش ساخته شده است.  جنس پالستیک این محصول کامال نرم بوده و هیچگونه

 آسیبی به بدن نوزاد و کودك وارد نمی کند.

نیاز به فضاي کم. محل تعویض پوشک نوزاد تاشو بوده و این قابلیت باعث می شود تا در سرویس 

تحمل وزن. محل تعویض پوشک نوزاد قابلیت تحمل وزن تا 20 کیلوگرم را داراست.

قابل شستشو. هر کاربر می تواند بعد از تعویض پوشک فرزند خود، درصورت کثیف شدن، 

آن را به راحتی بشوید. 

طراحی مبتکرانه. این کاال به گونه اي طراحی شده که فضاي کافی جهت تعویض پوشک

 
 را دراختیار کاربر قرار می دهد و احتمال کثیف شدن آن حین انجام کار بسیار اندك است. 

داراي کمربند نگهدارنده

	بهداشتی فضاي کمی را اشغال نماید. 
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تنها دستمال رولی مناسب براي سطوح و شیشه

ساخته شده از الیاف 100% طبیعی

تحت تکنولوژي آلمان

در 4 رنگ متفاوت

دستمال رول رویال

مخصوص پاك کردن سطوح حساس

 بدون پرز دهی و جایگذاري خط و خش

ساخته شده از الیاف طبیعی و ابریشمی 100% ویسکوز

دستمال جذب روغن 

قابلیت جذب روغن حاصل از مواد غذایی (جذب روغن سیب زمینی، کتلت و

 سایر مواد خوراکی)

(MSDS) داراي گواهینامه بهداشت جهانی

دستمال رول طرح دار

ساخته شده از بهترین نوع الیاف طبیعی 100% ویسکوز

 قابلیت باالي جذب آب و لکه بري

داراي طرح هاي متفاوت

دستمال نانو

جایگزین دستمال کاغذي با قابلیت شستشو

 مناسب براي مصارف پزشکی و دندانپزشکی

خصوص زخم بستر

سرعت جذب معادل یک حوله

ساخته شده از الیاف طبیعی

دستمال چرمی مخصوص شیشه 

مخصوص شیشه و لوازم منزل

مناسب از بین بردن لکه، بدون جا گذاشتن پرز

تهیه شده از مواد آلمانی (100% ویسکوز)

 براي اولین بار در خاورمیانه با تکنولوژي روز آلمان

 محصول دانش بنیان

دستمال تک برگی میکروفایبر مخصوص سطوح

داراي خاصیت الکترواستاتیک (پاك کنندگی فقط با آب)

قدرت فوق العاده جذب کثیفی، غبار، دوده، روغن و گریس فقط با آب
بدون ایجاد حساسیت و بیماري هاي پوستی

توانایی جذب آب تا 7 برابر وزن خود، بدون ایجاد خط و خش روي سطوح

دستمال رول گلدن وایپ

انواع دستمال

از مهمترین انواع دستمال هاي شرکت پاکنو، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دستمال رول سوپر ویژه

 حاوي مواد شوینده

آب گیر
ساخته شده از الیاف طبیعی 85% ویسکوز

بدون پرز دهی، 

در 6 رنگ قرمز، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، آبی



انواع دستمال کاغذي و مخازن دستمال 

شرکت پاکنو، در پاسخ به تقاضاي باالي مشتریان خود، به ویژه شرکتها و رستورانها، دستمال 

کاغذي و مخازن مربوط به آنها را به سبد محصوالت خود اضافه نمود. کلیه این محصوالت به

 قیمت کارخانه، در اختیار خریداران گرامی قرار می گیرد. این دستمال ها شامل موارد ذیل 

است:

امکان چاپ اختصاصی لوگو به سفارش مشتري روي مخازن

 دستمال کاغذي وجود دارد. موضوعی که به ویژه درخصوص

 مخزن دستمال هاي رومیزي می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی

 مناسب، مورد استفاده خریداران گرامی قرار گیرد.

دستمال جعبه اي 200 برگ (100 برگ دوال) در طرحهاي مختلف

دستمال جعبه اي 300 برگ (150 برگ دوال) در طرحهاي مختلف

دستمال رومیزي اقتصادي

دستمال حوله لمینت با عرض 22 (مناسب براي مخزن دستمال)

دستمال دلسی لمینت با عرض 11 (مناسب براي مخزن دستمال)

دستمال حوله اي رولی

دستمال دلسی رولی

دستمال سفره با امکان چاپ اختصاصی لوگو

مخازن دستمالهاي کاغذي نیز با دو جنس «پلی اتیلن ABS» و «استیل» تولید و عرضه گردیده است:

6
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انواع دست خشک کن

از جمله ویژگی هاي مثبت دست خشک کن هاي شرکت پاکنو (Shidoor)، می توان

 به موارد ذیل اشاره نمود:

دست خشک کن برقی سوپرجت  شرکت پاکنو، محصولی است با طراحی زیبا و کارآمد که براي استفاده در	تمام اماکنی	که	محیط بهداشتی

 اهمیت باالیی برایشان دارد، بسیار مناسب می باشد.

دستگاه سوپرجت شرکت پاکنو، داراي چشم الکترونیکی حساس به حرکت دست است. این دست خشک کن سرعت باالیی جهت خشک 

کردن دست ها داشته و امکان خشک کردن هر دو دست را به طور همزمان فراهم می سازد. هواي گرم یا سردي که به هر دو طرف دست

 دمیده می شود، توانایی جدا کردن قطرات آب چسبیده به تمام نقاط دست و ریختن این قطرات به داخل مخزن تعبیه شده در قسمت

 زیرین دستگاه را دارد.

 می گیرد.

این دست خشک کن از سنسور محافظ موتور براي جلوگیري از کارکرد بیش از حد دستگاه بهره می برد.

 مجموعه هاي فرهنگی و ورزشی و ... اقدام به خرید و نصب دست خشک کن نموده اند.

 مالحظه اي کاهش می دهد. 

بدنه مقاوم 

مجهز به چشم الکترونیک

صرفه جویی در	مصرف دستمال کاغذي

مقاوم در برابر پاشیده شدن آب

داراي سنسور محافظ  موتور براي جلوگیري از روشن ماندن طوالنی مدت دستگاه

داراي رنگ کوره اي مقاوم
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 دستشویی و ظرفشویی متداول شد. استفاد از مایع دستشویی و ظرفشویی متداولتر از صابونهاي

استفاده قرار گرفته و در عین حال مالحظات بهداشتی را به ویژه در اماکن عمومی رعایت نماید.  

جا مایع دستشویی چشمی، از طریق قرار دادن دست مقابل حسگر، امکان خروج مایع دستشویی

 را از نازل فراهم ساخته و با حذف تماس فیزیکی، سبب افزایش بهداشت فردي و عمومی می شود. 

شرکت پاکنو، عرضه کننده جامایع هاي دستشویی و ظرفشویی باکیفیت و زیبا می باشد اغلب این

 می کنند.

در مدلهاي غیرشفاف، نشانگرهاي روي مخزن، میزان مایع داخل مخزن را نشان می دهد.

شرکت پاکنو، جامایع هاي زیبا و متنوع در طراحی را در سبد محصوالت خود قرار داده تا پاسخی

 به سالیق مختلف مشتریان گرامی باشد. 

جامایع هاي دستشویی و ظرفشویی اتوماتیک را می توانید متناسب با رنگ و دکوراسیون سرویس

 بهداشتی و آشپزخانه خود انتخاب نمایید.

انواع جامایع دستشویی و ظرفشویی



دستگاه هاي خوشبوکننده و عطر افشان اتوماتیک

هواي سالم یکی از نیازهاي اولیه انسان بوده و براي داشتن حال خوب، هوایی که استشمام

 می کنیم مهم است.

در محیط هاي سر پوشیده مانند خانه و محل کار، هوا راکد است. بنابر این اگر مواد غذایی

 فاسد شود و یا دود سیگار در محیط پیچیده باشد تنها راه باز کردن درها و پنجره ها به 

مدت طوالنی است که این کار باعث انتقال سرما و گرما شده و اتالف انرژي را در پی خواهد 

داشت.

 یکی از روش هاي مناسب جهت خوشبو کردن محیط، استفاده از دستگاهها و وسایل خوشبو

کننده هوا است که به روش هاي مختلف می توان آز آنها استفاده کرد. برخی از آنها به صورت

 دستی بوده و برخی به طور هوشمند و اتوماتیک کار می کنند.

 و رنگ بندي متنوع (مشکی، طالیی، نقره اي و طرح آینه) عرضه نموده است.

Shidoor

همچنین مدلهاي داراي کنترل از راه دور، حداکثر رفاه و راحتی را جهت تنظیم دستگاه و

 استفاده از آن، در اختیار کاربر قرار می دهد.

9

مجهز به تکنولوژي اتمیزیشن (پخش یکنواخت و سریع رایحه در محیط به صورت بخار) 

مجهز به فن جهت پرتاب عطر به هواي محی ط

 مناسب براي فضاهاي کوچک و بزرگ (تا 500 متر مربع )

قابلیت تنظیم زمان 

بدون صد ا

صفحه نمایشگر بزر گ

قابل استفاده با انواع اسانس هاي روغنی موجود در بازا ر

 قابل نصب روي دیوار یا استفاده روي سطوح
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انواع خوشبوکننده

اسپري تصفیه هوا

اسپري خوشبوکننده هوا

اسپري یدکی خوشبوکننده هوا 

تهیه شده از بهترین اسانس هاي ادکلنی فرانسه 

ماندگاري بسیار با ال

داراي 12 رایحه مختل ف

داراي پروانه بهداشتی و سیب سالم ت

اسپري خوشبوکننده بدن

تهیه شده از بهترین اسانس هاي سوئیس 

48 ساعت ماندگار ي

داراي رایحه ادکلن ی

داراي پروانه بهداشتی و سیب سالم ت

خوشبوکننده کنسروي

تهیه شده با فرموالسیون روز اروپا 

40 روز ماندگار ي

از بین برنده بوي نامطبو ع

با رایحه هاي گل و میو ه
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محصوالت شوینده

پودر محافظ کولر آبی

 داراي گواهی ثبت اختراع جهانی

 اولین و تنها رسوب گیر کولر موجود در ایران

 ضد زنگ زدگی

 جلوگیري از رسوب گیري بدنه و پوشالهاي کولر 

 آنتی باکتریال و ضد قارچ جهت تولید هواي سالم

جرمگیر بیوژل 1 لیتري

محصوالت شوینده در سبد شرکت پاکنو، از برند «منشاد» انتخاب شده که برندي نوآور، با کیفیت

 و حامی محیط زیست به حساب می آید. این محصوالت شامل موارد زیر است:

 جرم گیر قوي

 ضدعفونی کننده و عدم نیاز به وایتکس و سفیدکننده

 تمیزکننده با ایجاد کف حداقلی و عدم نیاز به مایع ظرفشویی و انواع شوینده هاي دیگر

 فاقد بو 

 فاقد رنگ

 فاقد هرگونه گاز و بخار سمی مضر

 فاقد اثرات مخرب بر روي سطوح

 فاقد حساسیت هاي پوستی

 غلظت باال و قابل ترکیب تا 4 برابر با آب

جرمگیر و ضدعفونی کننده 700 سی سی و 4 لیتري- بدون بو و بخار سمی

پودر جرمگیر و لوله باز کن

 از بین برنده جرمها و رسوبات لوله 

 غیر اسیدي و در نتیجه، عدم آسیب به لوله و اتصاالت

 

محافظ، پاك کننده، تمیز و براق کننده سطوح

محافظت از سطوح در برابر جذب آب و غبار

عملکرد سریع و تاثیر آنی

ماندگاري طوالنی

فاقد هرگونه ماده اسیدي و آسیب رسان پوست

فاقد هرگونه بخار سمی

عدم قابلیت ترکیب قطرات آب و غبار روي سطوح آغشته شده

داروي رفع بوي فاضالب 

 گندزدا

 ضدعفونی کننده

کشنده الرو حشرات

اسپري چوب، چرم، فایبرگالس و سطوح فلزي

بدون بو و بخار سمی

داراي خاصیت ژله اي و مناسب براي شستشوي سطوح

 عمودي و شیب دار نظیر استخرها و سینک ها
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محصوالت نایلونی 

 با چسبندگی باال، بسیار شفاف و بدون کربنات

 مناسب براي نگهداري مواد غذایی، سبزیجات و میوه

 تهیه شده از سلفون کره اي

 %100 بهداشتی

 با اندازه هاي 20، 30 و 50 یاردي

 جعبه دار و بدون جعبه 

روکش محافظ غذا:

 ساخته شده از بهترین مواد پلی اتیلن 

 ضخامت بسیار باال

 طرح و رنگهاي متنوع

 %100 بهداشتی

 عرض 120 سانتیمتر

سفره یکبار مصرف:

 تجزیه پذیر

 تهیه شده از مواد کامال ً نو

 بهترین نوع دوخت (هرگز چکه نمی کند)

 در دو سایز 65*85 و 55*75

 وزن قابل تحمل: 15 الی 20 کیلوگرم

 ظرفیت: 50 الی 60 لیتر

کیسه زباله:



ملزومات خانه داري هتلی
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این خیلی مهم است که بتوانید نیازها و انتظـارات آنهـا و همچنیـن راحتـی آنـان در طـول

 اقامتشان در هتل را برایشان به بهترین نحو برآورده و فراهم کنید. 

محصوالت هتلی اغلب شامل محصوالت مصرفی تک نفره بوده که مهمانان در طول اقامتشان

 در اتاق، از آنها استفاده می نمایند و معموالً به صورت روزانه، داخل اتاق شارژ می شود. این

 محصوالت عموماً شامل موارد زیر است:

:محصوالت بهداشتی هتلی شامل اقالم زیر است

شامپو، صابون، مسواك، خمیر دندان، دمپایی یکبار مصرف، شانه، کیت اصالح، سوهان ناخن، 

گوش پاك کن، ابر پولیش کفش، پاشنه کش، کیسه الندري، کاله حمام، کیسه بهداشتی و… 

محصوالت هتلی یکبار مصرف شرکت پاکنو، ساخته شده توسط تخصصی ترین کارخانه ها 

در زمینه تولید محصوالت هتلی بوده و از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار است:

امکان طراحی جعبه و چاپ اختصاصی لوگو در سفارشات باال امکانپذیر می باشد.

 شامپو هتلی سر و بدن در اندازه هاي 25 و 30 میلی گرم 

 صابون هتلی 12 و 16 گرم داراي مجوزهاي الزم از مراجع ذیصالح

 مسواك هتلی تولید شده با مواد درجه 1 در 4 رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی 

 خمیر دندان هتلی با برند «دورکو» که داراي قدرت جرم زدایی قوي است. 

 شانه هتلی کوچک و بزرگ تولید شده از پلی پروپیلن درجه یک

 کاله حمام (کاله دوش) ساخته شده از فیلم شیرینگ پلی افلین 15 میکرون و داراي 

دوردوزي کش 5 میل

 کیسه بهداشتی ساخته شده از نایلون 50 میکرون شیري رنگ پاکتی شده

 سوهان ناخن هتلی وارداتی دو طرف سمباده

 کیت اصالح دورکو کره اي دولبه صابوندار در بسته بندي تکی و 5 عددي

 گوش پاك کن هتلی تهیه شده از پنبه درجه 1 در بسته بندي 4 عددي

 کیت خیاطی حاوي 6 رنگ نخ یک متري، سوزن خیاطی، دکمه صدفی و سنجاق قفلی 

کوچک طالیی

 ابر پولیش (ابر واکس دار) داراي ظرف کریستالی کرم رنگ و ابر 3 سانتی مخملی آغشته

 به واکس آلمانی که پایه نفتی ندارد.

 پاشنه کش کریستالی

 دمپایی هتلی درجه 1 در سه مدل «سوزنی»، «الیاف» و «حوله اي»

 منسوجات هتلی شامل حوله و کاالهاي خواب



انواع ترولی و تجهیزات هتلی
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ارائه خدمات خوب و باکیفیت به مهمانان در هتل ها، مهمانسراها و اقامتگاه هاي بومگردي، 

دغدغه اصلی همه این کسب و کارها است. در این میان، تجهیزات هتلی مناسب که بتواند

 سبب افزایش کیفیت و سرعت کار پرسنل این قبیل اماکن شود و رضایت حداکثري

 میهمانان را جلب نماید، از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

شرکت پاکنو با عرضه تجهیزات هتلی متنوع، با قیمت و کیفیت مناسب، تالش نموده تا

 نیازمندي هاي اقامتگاههاي مسافري را به بهترین شکل ممکن پاسخگو باشد.

ترولی هاي حمل بار شرکت پاکنو،  داراي دو تا سه طبقه از جنس پلی اتیلن مقاوم به

 همراه پایه هاي مقاوم می باشد. 

جنس این ترولی ها به گونه اي است که با یک عدد دستمال مرطوب قابل تمیز کردن 

می باشد. همچنین درصورت نیاز می توانید تمامی قطعات این ترولی ها را بشویید. 

تمام قطعات این ترولی ها به وسیله پیچ و مهره به هم متصل شده است که به راحتی 

میتوان براي انبار کردن، این قطعات را از هم جدا کرد.
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انواع سشوار دیواري و بدن خشک کن

سشوار دیواري، از جمله تجهیزاتی است که وجود آن به خصوص در هتلها، مهمانسراها و 

 در واقع، سشوار دیواري در سرویس بهداشتی چنین اماکنی، نشان دهنده حداکثر توجه

 به نیازمندهاي مهمانان و مسافران می باشد. در عین حال، سشوار دیواري در آرایشگاهها 

و سالن هاي آرایشی جزو ضرورتهاي شغلی است. 

از جمله ویژگی هاي سشوار دیواري شرکت پاکنو (Shidoor)، می توان به موارد ذیل

 اشاره نمود:

شرکت پاکنو، سشوارهاي دیواري Shidoor را در سه رنگ سفید، مشکی و طالیی، به

 بازار عرضه نموده است.

استفاده آسان 

این سشوار داراي دکمه دوحالته تنظیم باد گرم و سرد است. ضمن اینکه در جلوي دسته

 سشوار، یک دکمه فشاري تعبیه شده که با فشار دادن آن، دستگاه روشن و آماده به کار

 می شود و در صورت رها کردن، سشوار خاموش می گردد.

محافظ در برابر برق 

جنس بدنه این سشوار پالستیکی بوده و به گونه اي طراحی شده که حتی در صورت خیس

 بودن دست و بدن، از برق گرفتگی جلوگیري می کند.

سیم انعطاف پذیر 

سوکت روي بدنه 

روي پایه سشوار، ورودي براي اتصال برق وجود دارد که براي ریش تراش کاربردي بوده و

مسافرین خارجی بسیار مناسب است.

این سشوار از طریق سیم فنري شکل مقاوم 	به پایه متصل شده و در صورت افتادن از

 دست کاربران، از برخورد سشوار به زمین جلوگیري می کند. همچنین به دلیل فشاري 

بودن دکمه خاموش و روشن، هنگام رها شدن سشوار به سمت زمین، دستگاه خاموش

 می شود.

سشوار خرطومی دیواري و بدن خشک کن نیز از جمله کاالهایی هستند که شرکت پاکنو 

در پاسخ به تقاضاي مشتریان گرامی به سبد محصوالت خود اضافه کرده است.
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ضد عفونی کننده مسواك و مخزن خمیردندان اتوماتیک

خود جاي دهد؛ بخصوص زمانی که مسواکهاي خود را در فاصله نزدیک سرویس بهداشتی

نگهداري میکنید مسواك، میلیونها باکتري را به خود جذب میکند و هنگام استفاده، این

باکتریها از دهان به بدن شما منتقل میشود.

از جمله امکانات جامسواکی آنتی باکتریالC5 Philips می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سیستم خشک کن حرارتی 

صفحه نمایشگر دیجیتال 

نشانگر شارژ باتري دستگاه  

قابلیت تنظیم ساعت بر روي نمایشگر صفحه 

UV سیستم ضدعفونی کننده با اشعه   

بصورت 8 بار در طول شبانه روز در هر 2 ساعت 1 بار بمدت 2 دقیقه شروع اتوماتیک UV

 سنسور تشخیص انسان جهت خاموش سازي دستگاه به صورت اتوماتیک، هنگامی که

UV قرار دارند.  افراد در نزدیکی دستگاه و در معرض اشعه 

براي مسواك زدن نیاز به استفاده ازمخزن خمیردندان اتوماتیک است.

 استفاده از خمیر دندانها شامل مشکالتی نظیر کم یا زیاد ریخته شدن خمیردندان

 جمع شدن خمیر در انتهاي تیوپ، سختی خارج نمودن خمیر در حال اتمام داخل

 تیوپ و ... می باشد.

بنابر این براي حل این مشکل شرکت پاکنو، مخزن خمیر دندان را عرضه نموده است.

این مخزن به گونه اي است که پس از قرار دادن تیوپ خمیر دندان درون دستگاه 

فشار داده تا میزان مشخصی  خود را درون محفظه مخصوص  	کافیست مسواك  	

خمیر دندان بر روي مسواك ریخته شود.

سهولت استفاده و قیمت اقتصادي، ویژگی بارز جاي خمیردندان پاکنو است.
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دستگاه کاور کفش حرارتی 

LED آن را در هر محیطی استفاده نمود. محل قرارگیري  و دکمه هاي آن بر روي بدنه طوري تعبیه شده که به راحتی در معرض دید کاربر قرار می گیرد. محل

و دکمه هاي آن بر روي بدنه طوري تعبیه شده که به راحتی در معرض دید کاربر قرار می گیرد. قسمتی که کفشها بر روي آن کاور می شوند   LED  قرارگیري

. به زیبایی و به شکل کف کفش طراحی شده و به راحتی قابل تشخیص است. این موضوع، استفاده از دستگاه را تسهیل می کند

شکل ظاهري

نحوه کارکرد

دستگاه کاور کفش حرارتی، پیشرفته ترین و هوشمندترین دستگاه کاور کفش محسوب می گردد. فقط کافی است دستگاه را روشن نمایید و کفش خود را در

 فضاي تعبیه شده قرار دهید. دستگاه با سیستم حرارتی هوشمند خود، رول کاور کفش را که از جنس  PVC می باشد، تغییر حالت داده و به صورت کامل، 

کفش استفاده کننده دستگاه را وکیوم می نماید. رول هاي این دستگاهها نیز مخصوص بوده و قابلیت کاور نمودن 1000 عدد کفش را دارند.

کیفیت ایزوله سازي، سهولت استفاده و کیفیت خود دستگاه کاور کفش حرارتی، جزو نقاط قوت آن بوده که هیچ یک از مدلهاي دیگر کاورهاي کفش، قدرت

 رقابت با آن را ندارند

دستگاه کاور کفش حرارتی، جدیدترین نوع دستگاه هاي کاور کفش می باشد که به وسیله گرما، کفش ها را کاور می نماید. این دستگاه از یک رول PVC به 

نظر کشیده می شود. پس از قرار گرفتن رول در محلی که براي قرارگیري کفش ها تعبیه شده است، کاربر میتواند کفش خود را بر روي این قسمت قرار داده 

و با نیروي کمی آن را به سمت پایین فشار دهد. با این اقدام، دستگاه با استفاده از یک حرارت مشخص اقدام به کاور کردن کفش می کند.

توان از طراحی زیبا و کاربرپسندي بهره می برد. داراي ظاهري ارگونومیک بوده و به واسطه رنگ هاي متنوعی که دارد می     46 C   دستگاه کاورکفش حرارتی
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دستگاه کاور کفش مکانیکی، در راستاي سهولت استفاده از کاور کفش ها در مقایسه با کاور کفش هاي دستی تولید شده است. در این دستگاه، چهار زبانه در

 چهار طرف فضایی که کفش قرار می گیرد، تعبیه شده که کاور کفش یکبار مصرف به این زبانه ها متصل می شود و زمانی که کفش داخل کاور قرار می گیرد، 

 کاور از زبانه ها جدا شده و به صورت کامل کفش را می پوشاند.

سبک جهت جابجایی 

قیمت مناس ب

ظاهري زیب ا

کم جا و در ابعاد مناسب و استاندار د

قرار گیري راحت نایلون کاور  کفش

در دست بودن رول مصرف ی

بدنه مقاو م

بدون نیاز به برق و باتر ي

کفش را داخل محفظه دستگاه قرار می دهیم و بدون دخالت دست با فشار دادن کفش

 بر روي دستگاه، یک عدد کاور نایلونی از زبانه ها جدا شده و دور کفش قرار می گیرد

نایلون دستگاه کاور کفش مکانیکی،  مخصوص بوده و داراي 4 گیره جهت اتصال به

 زبانه هاي 4 طرف دستگاه می باشد. این نایلون ها در بسته هاي 100 عددي به بازار

 عرضه شده اند.

اگر تمایل به استفاده از دستگاه ندارید و به دنبال کاور کفش هاي ارزان قیمت می باشید، کاور کفش هاي بیمارستانی را به شما پیشنهاد می کنیم. این کاورها

 را به کمک دست می توانید بر کفش هاي خود بکشید تا از آلوده شدن کفش هاي خود یا محیط جلوگیري کنید.

طرز استفاده

ویژگی هاي کاور کفش مکانیکی

کاور کفش مکانیکی و بیمارستانی



نکات مورد توجه:

مایع واکس کفش پلیمري به صورت آماده می باشد و نیاز به ترکیب با آب و رقیق سازي ندارد.

مایع واکس هاي پلیمري ساخت کشور ایران بوده و پس از تولید 24 ماه قابل استفاده می باشد. 
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دستگاه گردگیر، واکس زن و مایع واکس کفش

یکی از نکات مهم در محیط هاي اداري، نظافت کفش و تمیزي آنها است. 

می توانید با استفاده از دستگاه هاي واکس در محیط هاي پر رفت آمد، 

توجه افراد را به مجموعه خود جلب کنید. بخصوص زمانی که مجموعه

 شما، به طور مستمر، میهمانان و ارباب رجوع ویژه دارد.

شرکت پاکنو، عرضه کننده با کیفیت ترین دستگاه هاي واکس کفش

 با قیمت هاي اقتصادي و مناسب می باشد.

 دکمه خاموش روي دستگاه استفاده کنید و دستگاه را خامـوش نمـایید.

 مخزن ها به آسانی کفش هاي خود را واکس بزنید.

مایع واکسها در دو نوع پلیمري با پایه آب و پایه روغنی تولید شده اند.

 شیر برقی استفاده می شود.

این دستگاه داراي ویژگی هاي زیر می باشد:

داراي 4 برس (گردگیر، برس پرداخت، مشکی و قهوه اي)

داراي دسته حفظ تعادل هنگام عمل واکس زنی

ریزش مایع واکس به صورت اتوماتیک بدون دخالت دست

داراي رنگ بندي متفاوت

داراي موتور باکیفیت و داراي استاندارد ایران
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انواع سطل زباله اداري معمولی و اتوماتیک

شرکت پاکنو، عرضه کننده انواع سطل زباله اداري در ابعاد، رنگها و امکانات متنوع است. 

معمولی و اتوماتیک با حجم هاي متنوع از جمله سطل هایی هستند که در سبد محصوالت

 این شرکت وجود دارند.	 شرکتها و اداره جات، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه هاي

 می توانند گزینه مناسب را از بین محصوالت موجود انتخاب نمایند. 



21

انواع جاروبرقی

از زمان اختراع جاروبرقی تاکنون، مدلهاي متنوع و مختلفی تولید و روانه بازار گردیده که هریک

 فراخور تقاضاي بازار داراي امکانات و ویژگی هاي متفاوتی است. 

مدلهاي ساده تر، کاربرد شخصی پیدا کرد و در خانه ها و منازل مسکونی مورد استفاده قرار گرفت؛ 

اما در اماکن بزرگ نظیر هتلها، مهمانسراها، مساجد و حسینیه ها، جاروبرقی هاي کوچک کارایی

 نداشته و وقت و انرژي زیادي از استفاده کننده تلف می کند. جاروبرقی هاي صنعتی با قدرت باال و 

مخازن بزرگ، سرعت جارو کردن را در چنین مکانهایی افزایش داده و بدون ایجاد خستگی می توان

داراي قدرت بسیار باالتري در مقایسه با جاروبرقی هاي معمولی هستند. 
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انواع تی شوي خانگی و صنعتی

تی شوي	یکی از ابزارهاي مهم براي سرعت بخشیدن به شست و شو در محیط هاي مختلف می باشد.

استفاده از تی شوي هاي صنعتی عمل شست و شو و خشک کردن نخ تی را بدون نیاز به تردد اضافی و در کمترین زمان انجام می دهد.

شرکت پاکنو، انواع متنوعی از تی شوي هاي خانگی و صنعتی را در پاسخ به سالیق گوناگون مشتریان گرامی عرضه نموده است.

شاسی
تی شوي هاي صنعتی شرکت پاکنو، داراي شاسی فلزي آبکاري شده

 است که تمام قطعات تی شوي بر روي این شاسی قرار می گیرد.

آبگیر
این توي شوي ها، داراي پرس آبگیر	 از جنس فلز است که تی نخ با 

عرض 20 سانتی متر در این آبگیر قابل استفاده می باشد.

مخزن
این محصول داراي دو عدد مخزن آب تمیز و آب کثیف با حجم

 30 لیتر می باشد که می توانید هنگام نظافت در همان مکان، تی نخی

 خود را در سطل آب تمیز شسته و مجدد به ادامه نظافت بپردازید.

 استفاده از این تی شوي ها باعث صرفه جویی در رفت آمد و سرعت

 بخشیدن به عمل نظافت می شود.

سبد
بدون استفاده از تی شوي، حمل مواد شوینده با یک دست کار 

دشواري می باشد. از این رو براي سهولت در نظافت بر روي 

تی شوي هاي صنعتی، یک سبد فلزي با رنگ کوره اي تعبیه شده که

 به راحتی میتوان مواد شوینده را درون این سبد قرار داد و همراه

 تی شوي به محل نظافت برد.

تی هاي چرخشی شرکت پاکنو، جزو بهترین و باکیفیت ترین تی هاي عرضه شده به بازار است. امکانات و

 مشخصات این تی ها عبارتند از:

داراي سبد خشک کن تی از جنس استیل

داراي پد میکروفایبر براي جذب باالي آب و آلودگی ها

چرخش راحت و روان تی

داراي چرخ 	براي حمل آسان

قابلیت خم شدن دسته تی براي تمیز کردن زیر میز و مبل

داراي محل خروج آب و مخزن مواد شوینده

قابلیت کوتاه و بلند شدن دسته

داراي تنوع رنگی



23

انواع نردبان هاي صنعتی و تلسکوپی

شرکت پاکنو با ارائه انواع مختلف نردبان هاي صنعتی، زیرشیروانی و تلسکوپی برندهاي معتبر

 دنیا نظیر ولوسیتی، لیتل جاینت و ... این خطرات را به طور کامل مرتفع نموده است. 

این نردبان ها از جنس آلومینیوم سبک  T 5000 بوده و داراي تحمل وزن باال و عدم لغزندگی

 روي سطوحی مانند سنگ و پارکت می باشند. همچنین	 این نردبان ها قابلیت هم سطح شدن

 با سطوح شیب دار و استفاده روي پلکان را نیز دارند. 

عالوه بر نردبانهاي متنوع و مختلف برحسب نوع استفاده و ارتفاع موردنیاز، لوازم جانبی مرتبط

 با این نردبانها را نیز می توانید از شرکت پاکنو تهیه نمایید. اقالمی نظیر سکوي کار و تخته کار 

نردبان لیتل جاینت و قطعه اتصال نردبان ها و طرز استفاده از آنها را می توانید در وبسایت 

www.cleanshidor.comشرکت به آدرس  مالحظه نمایید.
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منسوجات

تشک تخت

محافظ تشک ضد آب

طراحی و تولید می شود.

بالش

لحاف

کیفیت لحاف براســاس نوع پارچه رویی و نوع و وزن الیاف به کار رفته در آن ســـنجیده

 می شود. هرچه پارچه استفاده شده، لَخت تر و نرم تر باشد لحاف نیز متناسـب با آن نرم و

 لَخت می شود. پارچه هاي به کار رفته در لحاف معموالً تترون، پلی استر پنبه و میکرو است.

 کیفیت و دانسیته الیاف نیز در کیفیت نهایی کار، میزان گرمی و لطافت لحاف بسـیار تعیین

 کننده اسـت. لحاف هاي شـرکت پاکنو در سـه سـایز اســتاندارد 160*220، 200*220 و

 240*220 سانتیمتر عرضه گردیده است.

ست ملحفه

ملحفه، بیشترین تماس فیزیکی با بدن مهمان را دارد. روي تشک، بالش و روي لحاف، ملحفه 

کشـیده می شود. کیفیت ملحفه به پارچه و نوع دوخت آن بســتگی دارد. استاندارد رنگ

 ملحفه هتلی، سفید است که به صورت سفید ساده و سفید راه راه عرضه می گردد.

حوله






