Toy Wash – hygiejnisk vask af
legetøj – for kun 942,- pr. md
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•
•
•
•

Den gode og gennemtestede kvalitet fra Electrolux Professional
Den vaskeritekniske viden fra Botved Systems A/S
Med programmer der lever op til NIR-anbefalingerne2
Til vask og tørring af
▪ Legetøj
o Lego
o Plastik
o Bamser
o Etc.
▪ Tøj og linned
• Alternativet til at skulle ansætte ekstra personale til
rengøring af legetøj

1

Ved leasing i 5 år. Pris opgivet ex. moms, inkl. levering. Det er også muligt at købe eller leje sættet.

2 den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om håndtering af tekstiler i flergangsbrug i sundhedssektoren.

Toy Wash
Toy Washer (WH6-6 vaskemaskine)

•

Med programmer der lever op til
NIR-anbefalingerne, opstillet af Statens Serum Institut3.
• Med programmer, der er tilpasset
forskellige legetøjstyper
• Skånsom, men hygiejnisk vask af
mange typer legetøj.
• Specielt ved ToyWasher:
o Tilpasning af vandstand, så legetøj bliver vasket på alle overflader
o Tilpasning af centrifugering –
nogle typer legetøj skal ikke centrifugeres, men vugges, så de bearbejdes stille.
o Mulighed for ekstra ”vugning”,
når vandet er tømt ud, så evt.
hulrum tømmes for vand.
• Den alsidige løsning, da maskinen
også kan bruges som normal vaskemaskine.
• Sikrer vask ved korrekt temperatur.

3

Toy Dryer (TD6-6 tørretumbler)

•

Leveres med programmer, tilpasset forskellige typer legetøj.
• Den alsidige løsning, da maskinen også
kan bruges som normal tørretumbler.
Alternativt kan vi levere tørreskab til tørring af
legetøj/overtøj.

Toy Net

• Vask i vaskenet, i forskellige farver
o Giver mulighed for at sortere legetøj i

typer eller på stuer
o Gør det let at samle legetøj ind
o Gør det let at flytte legetøj fra vaskemaskine og til tørretumbler
o Skåner maskinen

den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om håndtering af tekstiler i flergangsbrug i sundhedssektoren.
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Toy Wash
covid-19 - Hvordan skal tøj vaskes?
Statens Serum Institut har udstukket følgende retningslinjer4:
”I det private skal du vaske dit tøj som du plejer, såfremt du er rask. Det anbefales generelt at undertøj, linned, håndklæder og lignende vaskes ved 60 °C. Tøj der normalt vaskes ved 30 og 40 °C
kan i en almindelig husholdning vaskes med koldvandsvaskemidler ved 15, 20 og 30 °C for at
spare energi såfremt vasketiden og vandmængden ikke reduceres.
Anvender man oftest koldvandsvaskemidler, er det vigtigt at vaskemaskinen én gang om måneden vasker ved vaskemaskinens maksimale temperatur (mindst 80 °C) mhp. at fjerne bakterievækst i vaskemaskinens indre system og dermed forebygge dårlig
FAKTA (fra NIR, 2015, side 17): Anvendes
lugt.
Hvis du har mistænkt eller påvist
COVID-19 anbefales det, at håndklæder, sengetøj og undertøj vaskes
ved min. 80 °C, og det øvrige tøj vaskes så vidt muligt ved min. 60 °C.

husholdningsvaskemaskiner, skal man
være opmærksom på, at sådanne maskiner ikke nødvendigvis opnår de af vaskemaskinen angivne temperaturer.

Til sundhedsprofessionelle
Ved borgere med mistænkt eller påvist COVID-19 anbefales det generelt, at håndklæder, sengetøj
og undertøj vaskes ved min. 80 °C. Det øvrige tøj vaskes så vidt muligt ved min. 60 °C. Bemærk
særlige situationer i anbefalinger til primærsektoren.
Personale, der anvender privat tøj i arbejdet med borgere, fx i psykiatrien eller andre lignende institutioner, bør vaske tøjet ved min. 60 °C og gerne 80 °C, såfremt det er muligt.
Sundhedssektoren følger som vanligt de anbefalinger, der er angivet i den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.”

Altså er hygiejne, temperatur og sæbe/kemi alle nøgleord i den hverdag vi nu skal
til at forholde os til – specielt de steder hvor mange mennesker er samlet.
Lidt mere om økonomien
Det er også muligt at købe et sæt:
1 stk. ToyWasher
1 stk. ToyDryer
10 stk. ToyNet
1 stk. sæbedosering
Samlet pris 49.000 (ex. moms)
4 https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19
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Toy Wash
Toy Wash giver jer
• En hygiejniske løsning
• Mere tid til at være sammen med børnene
• Sikkerhed for at I overholder kravene fra myndighederne
• En løsning til flere opgaver
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