
Proč chtít profesionální řešení?
Přináší bezpečí, komfort i nové zákazníky.

Prádlo odvezeme, spočítáme, vypereme a přivezeme.

Svým zákazníkům dopřejete prvotřídní komfort a zároveň splníte 
požadavky Krajské hygienické stanice. Klidně od zítra.

Vždy budete mít dostatek 
hygienicky praného prádla.

Poskytujeme hygienické praní  
a dezinfekci včetně pronájmu prádla. 
Od textilních roušek, froté a obyčejných 
rukavic až po pláště nebo prostěradla.

Odvezeme použité prádlo

V domluvené závozové dny odvezeme 
použité prádlo. U nás prádlo 
bezkontaktně spočítáme pomocí RFID 
technologie.

Přivezeme čisté prádlo

Na základě dat z příjmu prádla 
vyexpedujeme a přivezeme přesně 
takový sortiment, který potřebujete.

Prádlo hygienicky vypereme

Použité prádlo hygienicky vypereme 
v souladu s hygienickou certifikací 
RAL-GZ 992/2:2019. Požadavky této 
nejpřísnější evropské normy splňujeme 
jako jedna z mála prádelen v ČR.

Budete vědět, jak zvládat 
všechny činnosti s prádlem.

Před zahájením spolupráce provede náš 
manažer kvality přímo u Vás školení 
ohledně hygienických zásad při běžné 
manipulaci s prádlem, svozu použitých 
a dovozu čistých textilií.

Na první pohled bude vidět, 
že u Vás je bezpečně!  

ZDARMA poskytujeme balíček 
marketingových materiálů pro 
komunikaci s klienty. Balíček zahrnuje 
samolepku na dveře, plakát a další 
informační materiál. 

Jak to funguje?

POMŮŽEME 
VÁM VYTVOŘIT 

HYGIENICKY 
BEZPEČNÝ 

PROVOZ 
KADEŘNICTVÍ.
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Pomůžeme zajistit hygienickou bezpečnost Vašeho provozu, ušetříme Vám starosti 
s administrativou i peníze za nákup vlastních nebo jednorázových prostředků.

Více informací pro kadeřnictví naleznete na webu pradelna.cz/kadernictvi

Jaká rizika a starosti Vám odpadají?

Vlhké prádlo, a tedy i použité roušky či ručníky, mohou 
být zdrojem infekce*.

Při neodborné manipulaci s prádlem a delším skladování 
vlhkého prádla hrozí riziko nákazy*. 

Používání zákaznických ručníků: u těchto ručníků 
není jistota, že prošly dezinfekčním praním  
a nedostaly se do kontaktu s jiným zdrojem infekce.  

Zajistíme pro Vás nákup dostatečného množství prádla, 
případně nákup a likvidaci jednorázových prostředků.

* Nový typ koronaviru může na různých druzích povrchu 
přežít 24-72 hodin, v některých případech až sedm dní.

Jsme držitelem HYGIENICKÉHO CERTIFIKÁTU 
RAL-GZ 992/2:2019, který garantuje 
dezinfekční praní dle německé hygienické 
normy RAL a prokazuje splnění přísných 
požadavků renomovaného Institutu Roberta 
Kocha pro praní prádla u externích dodavatelů. 
Jedná se vůbec o nejpřísnější hygienickou 
normu v celé Evropě.
Mimo to musíme dodržovat veškeré 
předepsané podmínky pro praní prádla, zvláště 
pak splňovat oborovou specifikaci OS 80-01 
vydanou Textilním zkušebním ústavem v Brně.

Zákazníkům vycházíme maximálně 
vstříc, ctíme jejich přání, jsme připraveni 
pružně reagovat na jejich požadavky, 
poradíme s výběrem jejich vlastních 
textilií a doporučíme vhodné dodavatele.

Samozřejmostí jsou pro nás dodávky 
prádla ve všechny dny včetně nedělí 
a svátků a mimořádné závozy podle 
potřeb zákazníka, např. v době vysoké 
obsazenosti.

Účinné dezinfekční praní a zpracování prádla dle hygienických 
norem nelze zajistit v běžné prádelně nebo v domácím 
prostředí!

Odpadá nutnost provozovat vlastní prádelnu a související 
administrativa spojená se schválením provozu a provozního 
řádu Krajskou hygienickou stanicí.

Centrum podpory kadeřnictví doporučují textilní prádlo jen 
vyvářet nebo prát při 60° a více °C. To nestačí, pokud prádelna 
nemá rozdělenou špinavou a čistou část prádelny. Jinak řečeno 
špinavé a čisté prádlo se kříží, což je nepřípustné.
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Přebíráme odpovědnost za Vás. Řešíme za Vás nákup prádla, jeho praní i údržbu.

Prádelna Kyselý, a.s.
Garantujeme hygienické praní.

Jako doplňkovou službu poskytujeme pronájem, hygienické čištění rohoží  
a prostředek pro obnovu dezinfekční impregnace. 
Naše dezinfekční rohože zachytí většinu nečistot a  zároveň snižují riziko 
přenesení nákazy do provozovny na podrážce bot. 
Díky tomu stačí, když si zákazník při vstupu očistí podrážku boty o rohož.

Dezinfekční vstupní rohože
Ušetřete za jednorázové návleky na boty a jejich likvidaci.


