
Dramatické snížení spotřeby vody a energie v 
hotelové prádelně díky Hydrofinity

Úspora 
15 miliard 
litrů vody 
v hotelům v Česku a na Slovensku*

*ročně za předpokladu 7500 hotelů spořících 2 milióny litrů vody



Zákazníci    
a výhody:

Úspory   

Pračky Hydrofinity jsou využívány na 5 ze 7 
kontinentů. Našimi zákazníky je řada největších 
hotelových řetězců.

Úspora vody 
Systém Hydrofinity využívá o 80 % méně vody než 
tradiční pračka. Jedna 35kg pračka se 14 cykly za den 
ušetří až 2 milióny litrů vody každý rok – v Praze je to 
6800 euro.

Snížení spotřeby energie 
Systém vyžaduje k chodu nižší teplotu vody, a tak může 
spotřebovat až o 50 % méně elektrické energie než 
běžná pračka (v závislosti na teplotě vody. Při stále 
rostoucích cenách elektřiny se uvedené promítá do 
skutečných finančních úspor provozovatelů.

Dosáhněte výsledků jedničky na trhu 
Oceňovaná technologie Hydrofinity prokazatelně 
odstraňuje odolné skvrny, včetně skvrn z make-upu, 
potravin a krve, a to často pouze po jednom praní. 
Zákazníci si po přechodu na tento jedinečný systém chválí 
měkčí a hebčí ručníky, bělejší ložní prádlo a ubrusy.

Úspora peněz
Nejen, že systém snižuje náklady na vodu, ale snižuje 
také náklady na energii, čisticí prostředky a náklady 
na údržbu. Mezi nepřímé úspory patří obnova ložního 
prádla a náklady na zaměstnance. Méně předpírek a 
třídění vyžaduje méně zaměstnanců.

Prodloužená životnost ložního prádla 
Nižší teploty a méně pracího prostředku znamená 
nižší míra srážení a opotřebení nákladných prostěradel 
a ručníků.

Kompletní řešení prádelny
Jedinečný balíček znamená nulovou potřebu několika 
dodavatelů. Partneři Hydrofinity jsou schopni 
zabezpečit potřebné XOrbs™, prací prášek, servis a 
údržbu v rámci jedněch měsíčních nákladů. 

Počet praček Hydrofinity:   

1 x 20kg
Celkové úspory za rok*:  

€81,000
Úspory vody za rok:  

5.3 miliónu litrů

Pračky Hydrofinity jsou        

        skutečně úžasné! 
Marriott si stanovil jasné cíle k 
úspoře energie, snížení spotřeby vody 
a využívání obnovitelných zdrojů. 
Hydrofinity pomáhá při jejich plnění.

RON VOS generální manažer, Marriott London Heathrow

“

”

* včetně nákladů na 



Pračky Hydrofinity dokáží snížit 
roční spotřebu vody hotelu až o 

2 milióny litrů

V Česku a na 
Slovensku je v provozu 

~7,500 
 hotelů

Průměrné úspory

Až 2 milióny 
litrů vody ročně

€6,800 
z účtů za vodu

Průměrný hotel s 
250 lůžky 

by mohl ušetřit:

Jaké úspory dokáže Hydrofinity 
nabídnout hotelům v Evropě?

ZA JEDEN ROK 
s 1 pračkou

Představte si...  
  kdyby každý z těchto hotelů       
       využíval pračky Hydrofinity...

to je tolik vody...

která by stačila 

každému 
v Česku 
na sprchování 
se 1 měsíc! 



Uvedení v Česku a na Slovensku

POROVNÁNÍ PRACÍHO CYKLU 
V HOTELU HILTON 

VODA NA CYKLUS (LITRY)
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81%
MÉNĚ VODY

757

POROVNÁNÍ PRACÍHO CYKLU 
V HOTELU HYATTWITH BEADS

VODA NA CYKLUS (LITRY)
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POROVNÁNÍ PRACÍHO CYKLU 
V HOTELU MARRIOTT

VODA NA CYKLUS (LITRY)
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Porovnání využití vody 
u hotelů, které přešly z běžných praček na pračky Hydrofinity.

V roce 2019 byl systém Hydrofinity představen v Česku a na Slovensku 
společností Agemon Hightec Ecology.  

O společnosti Agemon 
Agemon se soustředí na špičkové technologické 
výrobky v oblasti životního prostředí a považuje 
vodu za jednu z nejvzácnějších látek na zemi. 

Polovina světa bude do 
roku 2030 čelit vážným 
nedostatkům vody. 

Zpráva International Resource Panel 

Agemon bude prodávat, instalovat a poskytovat servis praček Hydrofinity v Česku a na Slovensku.

79%
MÉNĚ VODY

77%
MÉNĚ VODY



Produktová řada

Průmyslové pračky 
Modely pro 36 kg & 20 kg

36kg 20kg

Velikost bubnu Ø99cm x 66cm Ø81cm x 52cm

Objem 508 litrů 272 litry

Přívody vody (2) Ø3/4” BSPT Ø3/4” BSPT

Odtok 90mm, vnější průměr 57mm

Hnací systém Měnič / pohon s 
variabilní frekvencí

Měnič / pohon s 
variabilní frekvencí

Vysoká rychlost 
odstřeďování Až 750 otáček za minutu Až 810 otáček za minutu

Síla G Až 311 G Až 294 G

Jistič 25 A pára, 50 A elektřina 32A

Ovládání 7” dotyková obrazovka 7” dotyková obrazovka

Programy Až 50 Až 25

Rozměry Š 1,32 m x H 1,54 m x V 2,17 m Š 1,16 m x H 1,44 m x V 1,55 m

Čistá hmotnost 1,904kg 1,120kg

Specifikace: Výhody:

až o 

80% 
nižší spotřeba 

vody

až o  

50% 
nižší spotřeba 

pracích prostředků

až o  

50% 
méně energie

Charakteristické znaky výrobku: 
- Patentem chráněný polymerní systém praní 

- Vysoká rychlost odstřeďování 

- Velký, snadno plnitelný buben 

- Snadno čistitelný filtr na textilní prach

- Konstrukce měkkého uložení

- Široké možnost pořizování dat 

- Dotyková obrazovka rozhraní a uživatelsky   
  přizpůsobený software



Naše poprodejní služby

Balíček péče 
Balíčky péče jsou dostupné výhradně 
prostřednictvím našeho regionálního partnera 
Agemon a je možné je přizpůsobit vašim potřebám.

Mezi výhody může patřit:
• Dodávka všech pracích prostředků, XOrbs™, servisu, školení a záruk v rámci balíčku  

• Konkrétní kontakt na naší partnerskou společnost ohledně školení, podpory a marketingových materiálů

• Jeden dodavatel pracích prostředků, XOrbs™ a údržby – není potřeba dalších dodavatelů

• Jedna nízká měsíční platba 

• Zkrácení prostojů díky preventivní údržbě 

• Optimalizované prací cykly 

• Bez neočekávaných účtů nebo poplatků za volání 

• Bez dodatečných nákladů na dodávku spotřebních materiálů, včetně pracích prostředků a XOrbs™

• Servis do druhého dne v případě naléhavosti 

Dávkovací čerpadlo 
- Přesně spravuje dávkování pracího prostředku, aby se zamezilo nadměrnému užívání
- Zdraví a bezpečnost: Eliminuje riziko rozlití při ruční manipulaci s pracími prostředky zaměstnanci
- Aktivně monitorovaná a seřizovaná naším oblastním partnerem k zajištění optimálních výsledků

Jaké výhody má portál XCONNECT Portal pro zákazníky: 

- Přesně monitoruje užívání praček, zobrazuje spotřebu vody a elektřiny
- Graficky zobrazuje přesné úspory peněz 
- Eliminuje spotřebu papíru
- Snižuje náklady na zaměstnance a prostoje sledováním probíhajícího provozu
- Pomáhá identifikovat případné problémy ještě než nastanou

Ostatní služby 
Monitorovací systém 
Všechny pračky Hydrofinity jsou dodávány s XConnect, což 
je nové řešení monitorování prádelny na bázi cloudu, které 
poskytuje výsledky za každé zařízení v reálném čase.



Otázky a odpovědi

Dokáže mi Hydrofinity Cleaning System uspořit peníze? 
Nepochybně! Systém Hydrofinity spotřebovává podstatně méně vody, čisticího prostředku a energie 
v porovnání s běžnou pračkou. Čím více budete pračku Hydrofinity využívat, tím více ušetříte. Naše 
struktura fixního poplatku a model totálního servisu znamená, že šetříte rok co rok.

Jak brzy se projeví návratnost investice? 
Mnoho našich zákazníků uvádí, že se jim investice vrátila po 18 měsících, jednomu dokonce již po 8 
měsících! Vyhotovit je možné předpoklad návratnosti pro každého jednotlivého zákazníka. 

Jaké další výhody systém Hydrofinity nabízí kromě úspory peněz a 
ekologického chování? 
Systém dosahuje vynikající míry čištění, zejména u obtížně odstranitelných mastných skvrn. Protože
probíhá praní při nižších teplotách a využívá méně pracích prostředků, je vlídnější i pro vaše ložní
prádlo.

Jak poznám, kolik vody šetřím? 
Budete od nás dostávat pravidelné výkazy se spotřebou vody. Systém Hydrofinity využívá až o 80 % 
méně vody než běžné systémy, takže můžete očekávat významné úspory! 

Co to jsou XOrbs™? 
XOrbs™ jsou kuličky z tvrdého polymeru, přibližně o velikosti hrášku. S každým pracím cyklem se 
využívá tisíce XOrbs a pouze trocha vody, pohybují se kolem praného prádla a současně na sebe vážou a 
odstraňují skvrny, barviva a nečistoty. 

Jak jsou po praní XOrbs odstraňovány? 
Z várky vypraného prádla jsou XOrbs odstraňovány během separačního cyklu pracího programu – jak 
samotné kuličky, tak i naše cykly byly speciálně navrženy pro tento separační proces. 

Nezpůsobují XOrbs poškození ložního prádla a ručníků? 
Ne – ve skutečnosti je tomu naopak! XOrbs při praní působí jemně a prádlo se tolik nemačká. Systém 
Hydrofinity rovněž vyžaduje nižší teplotu a méně pracího prášku, a tak prádlo vypadá nově delší dobu. 

Mohou používat ve své pračce Hydrofinity korálky jiné než XOrbs? 
Ne, nesmíte v pračkách Hydrofinity používat žádné jiné než XOrbs – představují výsledek několikatého
pečlivého výzkumu a vývoje v laboratořích naší mateřské společnosti XTG a jejich specifikace dokonale.

Theewaterskloof Dam  



Hydrofinity Head Office, UK
Unit 2 Evolution, Whittle Way 
Advanced Manufacturing Park 

Rotherham, S60 5BL 
+44 (0) 114 2699 658
www.hydrofinity.com 
info@hydrofinity.com

© Hydrofinity 2019 Všechna práva vyhrazena. Logo Hydrofinity, Xeros, Xeros Sbeadycare a 
Xeros the power of polymer cleaning jsou registrované obchodní známky skupiny společností 
Xeros. Hydrofinity se dříve označovalo jako Xeros Cleaning Technologies. Všechny ostatní 
obchodní známky jsou obchodními známkami jejich příslušných vlastníků.
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Máte-li zájem o další informace, cenovou nabídku nebo 
máte-li dotazy, kontaktujte našeho partnera ve vaší oblasti:

Partner Hydrofinity Partner v Česku a na Slovensku:  

AGEMON 
+420 387 311 913 
info@agemon.cz
www.agemon.cz

Sucho je v Česku a na Slovensku 
velice reálnou hrozbou, pokud s tím 
nezačneme něco DĚLAT PRÁVĚ TEĎ!


