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PRZYSZŁOŚĆ
SZAF DO SUSZENIA:
TERAZ. TU.
Szafy do suszenia i dezynfekcji C + P wyznaczają zupełnie nowe standardy na rynku 
– dostosowane do wszystkich zadań i obszarów zastosowań w Twojej branży. Dzięki 
inteligentnej technologii zapewniamy optymalną atmosferę w pracy, dbając o stan 
odzieży i sprzętu. Niezależnie od tego, czy tylko suszy się wilgotną lub mokrą odzież 
roboczą, eliminuje nieprzyjemne zapachy lub podgrzewa sprzęt potrzebny do użycia, 
w razie potrzeby również w sterylnych warunkach: C + P oferuje właściwe rozwiązanie 
w postaci komponentu stand alone lub w pełni zintegrowanej koncepcji high-end.  

Szafy do suszenia ZBL+ z wymuszo-
ną wentylacją mogą być używane we 
wszystkich lokalizacjach wyposażo-
nych w system wentylacji. Po połącze-
niu bezpośrednio z nim powietrze jest 
odprowadzane automatycznie (najle-
piej za pomocą wymiennika ciepła w 
celu zmniejszenia strat energii). Sku-
teczna wymiana powietrza przyspie-
sza proces schnięcia wilgotnych ubrań 
i eliminuje niepożądane zapachy.

Szafy do suszenia ZBLT+ z technologią 
wymuszonej wentylacji i suszenia two-
rzą zamknięty układ. Wszystko, cze-
go potrzeba, to odpływ na skropliny
i przyłącze elektryczne suszarki konden-
sacyjnej wbudowanej w szafę. Szafa 
wykonuje specjalne zadania suszenia w 
sposób bardzo energooszczędny w cią-
gu zaledwie 1-3 godzin, a nawet potrafi  
osuszyć poniżej wilgotności względnej w 
pomieszczeniu. Oprócz wilgoci z szafy 
eliminowane są również w 98% zapachy.

WIELKA MOC W SZAFIE: SZAFY Z WENTYLACJĄ WYMUSZONĄ
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Szafy do suszenia SBL+, w których 
stosuje się koncepcję samowentyla-
cji, wykonują prawie 90% wszystkich 
zadań suszenia, niezależnie od wa-
runków technicznych w miejscu użyt-
kowania. Dają sobie radę bez dodat-
kowego urządzenia wentylacyjnego: 
Perforacje rozmieszczone w szafach 
jedno- i dwupoziomowych zgodnie z 
wymogami wentylacji sprzyjają prze-
pływowi powietrza i umożliwiają efek-
tywne suszenie.

Szafka FLEX+ charakteryzuje się mak-
symalną elastycznością i uniwersalno-
ścią od C +P. Jako rozwiązanie stand 
alone może pracować całkowicie 
niezależnie od otoczenia, wystarczy 
podłączyć ją do prądu. W szafi e FLEX+

odzież i sprzęt są suszone od środka i 
z wierzchu. Dostarczane ciepło przy-
gotowuje je przed kolejnym użyciem. 
Wyposażenie wewnętrzne jest indywi-
dualnie konfi gurowane w zależności 
od potrzeb i obszaru stosowania.

Szafa UV-CLN+ nadaje się do wszystkich 
obszarów zastosowań, w których po-
trzebne jest miejsce do przechowywania 
odzieży, obowiązują surowe wytyczne 
dotyczące higieny, a ludzie muszą być 
skutecznie chronieni przed wirusami i 
bakteriami. Promieniowanie UV-C w 
szafi e zabija wszystkie drobnoustroje, 
takie jak wirusy, bakterie i grzyby znaj-
dujące się na odzieży, wszędzie tam, 
gdzie światło zdoła dotrzeć do jej po-
wierzchni. Ze skutecznością wynoszącą 
99% i w bardzo krótkim czasie.

CAŁKOWITA SAMOWYSTARCZALNOŚĆ: SZAFY STAND ALONE



Z
aw

ar
to

ść
 w

od
y 

w
 g

ra
m

ac
h

konwencjonalne

Czas suszenia w godzinach
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PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI

Wszystkie szafy na rynku mają otwory i szczeliny. I 
to podobno przez nie odbywa się wentylacja.  Jed-
nak czy jest ona wystarczająca?

Skuteczność wentylacji w szafach ubraniowych C+P zo-
stała naukowo zbadana i potwierdzona. Zaprojektowane 
rozwiązania konstrukcyjne wywołują taki przepływ stru-
mienia powietrza, który znacznie szybciej osusza wilgotne 
ubranie.

W porównaniu z konwencjonalnym suszeniem wszystkie 
technologie suszenia firmy C + P zapewniają wyraźne ko-
rzyści pod względem szybkości suszenia wilgotnej i mo-
krej odzieży. 

Nawet koncepcja samowentylacji (SBL+) – która nie wy-
maga żadnego systemu wentylacji na miejscu – zapewnia 
znacznie wydajniejsze suszenie w porównaniu z konwen-
cjonalnymi szafami dzięki umieszczeniu wlotów powietrza 
w określonych pozycjach i generowanemu przepływowi 
powietrza. Poza tym: Generowana wentylacja znacznie 
przekracza wymagania zawarte w normie DIN 4547. 

Odzież i sprzęt zostają wysuszone w ciągu 6-14 godzin w 
zależności od stopnia zawilgocenia. 

Proces suszenia i usuwania zapachów w koncepcji wy-
muszonej wentylacji (ZBL+) nabiera skuteczności i tempa 
dzięki podłączeniu do zainstalowanej na miejscu instalacji 
wentylacyjnej.

Koncepcja wymuszonej wentylacji z zastosowaniem su-
szarki (ZBLT+) nie ma sobie równych, gdy w krótkim czasie 
trzeba wysuszyć dużą partię wilgotnej odzieży. Poprzez 
dodatkowe dostarczanie ciepła suszarka generująca moc 
zaledwie 550 W osiąga najwyższą wydajność suszenia 
przy najniższym zużyciu energii. Każda jednostka susząca 
jest w stanie usunąć z odzieży aż 30 litrów wody dziennie 
i nie potrzebuje do tego oddzielnej suszarni.

Pod względem efektywności energetycznej nasze szafy z 
technologią ZBLT+ i FLEX+ są w czołówce i osiągają po-
równywalnie wysoki stopień sprawności.

Technologia ZBLT+ jest pierwszym wyborem do systemów 
z wieloma szafami. Natomiast wersja FLEX+ jest idealnym 
rozwiązaniem przeznaczonym do szaf łazienkowych.

SZYBKOŚĆ SUSZENIA – PLUS PO STRONIE WYDAJNOŚCI

Wszystkie dane i wartości dotyczą 
temperatury pokojowej ok. 20°C 
przy wilgotności względnej ok. 50% 
(normalny klimat w Europie Środkowej).
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PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI Już nasza technologiaSBL + okazuje się nie-
zwykle skuteczna.
Przemyślany projekt wyeliminował potrzebę dodat-
kowego wyposażenia technicznego, takiego jak 
odciąg lub ogrzewanie!

Wydajna technologiaZBL +: pierwszy wybór, 
jeśli w miejscu użytkowania są już zainstalo-
wane systemy wentylacyjne.
Wysoki współczynnik wymiany powietrza i ulep-
szone suszenie gwarantuje skuteczne usuwanie 
zapachów.

Nasze technologieZBLT +i FLEX:
umożliwiają błyskawiczne suszenie odzieży 
roboczej
Mokra odzież zostaje całkowicie wysuszona w wyjąt-
kowo energooszczędny sposób w ciągu 1 - 3 godzin!

Nasza technologia SBL+: wydajne 
suszenie bez dodatkowych urzą-
dzeń wentylacyjnych!

Nasza technologia ZBL+: wysoki 
współczynnik wymiany powietrza 
dzięki podłączeniu do systemów 
wentylacyjnych w miejscu użytko-
wania.

Nasza technologia ZBLT+: najwyż-
sza wydajność suszenia przy najniż-
szym zużyciu energii.

Nasza technologia FLEX+: wysoka 
wydajność i maksymalna elastycz-
ność – idealne rozwiązanie do szaf 
łazienkowych.

konwencjonalne
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SZAFY C + P POWER
Z WENTYLACJĄ WYMU-
SZONĄ LUB
SAMOCZYNNĄ
Od prawie 100 lat preferowanym przez nas tworzywem jest stal. Nie inaczej jest w 
przypadku naszych szaf do suszenia i dezynfekcyjnych: jako materiał ekologiczny stal 
nadaje się w 100% do recyklingu i może być wielokrotnie przetapiana bez straty ja-
kości. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię podczas produkcji i znacznie obniża 
emisję CO2.

Jako europejski lider na rynku szaf wykonywanych na 
bazie  stali,  dzięki  innowacyjnym pomysłom nieustan-
nie wyznaczamy nowe standardy – zwłaszcza w obsza-
rze nowych koncepcji wentylacji. W seriach produktów

  Classic

  Evolo

  Cambio

  Prefino 

oferujemy wysoce elastyczne rozwiązania systemowe w nie-
mal nieskończenie wielu wariantach wyposażenia. Są tak róż-
norodne, jak wymagania naszych klientów z różnych branż.  

Jako dostawca kompleksowych usług przywiązujemy dużą 
wagę do doradztwa, planowania, transportu i montażu na-
szych produktów. Oferując takie usługi, dbamy, by wszyst-
ko działało sprawnie dla naszych klientów. Jednak nasza 
praca nie kończy się na montażu: integralną częścią naszej  

działalności jest kompleksowa obsługa posprzedażowa.

To oznacza dla Państwa absolutne bezpieczeń-
stwo planowania i realizacji inwestycji – w zgodzie ze 
wszystkimi wytycznymi dotyczącymi miejsca pracy w 
przypadku użytkowania komercyjnego czy też ze spe-
cjalnymi przepisami higienicznymi Państwa branży.  
Przepisy wymagają od Państwa odseparowania ubrania 
dziennego od odzieży roboczej lub zainstalowania systemu 
wymuszonej wentylacji? Potrzebują Państwo dodatkowego 
miejsca do przechowywania rzeczy lub uszczelnionych otwo-
rów w podłodze do czyszczenia maszynowego? Szafy mon-
towane na cokole? Dla C + P nie stanowi to problemu. Ofe-
rujemy pomysłowe, niesztampowe rozwiązania systemowe, 
które perfekcyjnie wykonują wszystkie przewidziane funkcje, 
a na dodatek naprawdę dobrze wyglądają.

Przekonaj się o tym sam. 

C + P – WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO OBSZARU ZASTOSOWANIA 
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Szafy  C + P  z  technologiąSBL  + potrafi ą wysuszyć wil-
gotne ubranie w ciągu 6 - 14 godzin w zależności od 
stopnia zawilgocenia, nie zużywając nawet grama ener-
gii. Naukowo zbadane i potwierdzone. Nawet w szafach 
ustawionych na cokołach jest zagwarantowana równo-
mierna wentylacja całego wnętrza. 

Koncepcja wentylacji C+P stanowi znaczną wartość do-
daną w porównaniu z wentylacją wymaganą przez normę 
DIN 4547. Wszystkie szafy fi rmy C+P są wykonane z wy-
trzymałej stali i zapewniają trwałość i stabilność.

Szafa suszarnicza z technologiąSBL +

NAJPROSTSZA METODA SUSZENIA WILGOTNEGO UBRANIA

SBL+ oznacza koncepcję samowentylacji – czyli mówiąc inaczej, bardzo wydajną meto-
dę suszenia, realizowaną bez dodatkowych urządzeń wentylacyjnych.



Szafki C + P z technologiąZBL+ znajdują zastosowanie w 
przemyśle, w zakładach przetwórstwa spożywczego, usłu-
gowych i wszędzie tam, gdzie np. wymagane jest usuwa-
nia emisji, a jednocześnie potrzebna jest funkcja zwykłego 
osuszania. Odzież zostaje wysuszona w ciągu 6-14 godzin 
w zależności od stopnia zawilgocenia.

Do optymalnej wentylacji zalecana jest 8-10-krotna wy-
miana powietrza na godzinę.

Szafa do suszenia z technologiąZBL +

SPOSÓB NA WILGOTNE UBRANIE I ZAPACHY 

ZBL+ oznacza koncepcję wentylacjiwymuszonej, czyli ulepszone suszenie i usuwanie 
zapachów w systemach wentylacyjnych instalowanych na miejscu. 
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Szafy C + P z technologią ZBLT+ znajdują zastosowanie 
w składach budowlanych, w posterunkach służb drogo-
wych, w przemyśle budowlanym, w remizach strażackich 
itp. Suszarka kondensacyjna dostarcza osuszone powie-
trze do wszystkich komór szafek stojących rzędem (maks. 
15 w jednym rzędzie lub 2 x 8 tyłem do siebie). Zawory 
talerzowe w dachach szafek regulują przepływ powietrza, 
świeże/ciepłe powietrze jest wprowadzane do zamknię-
tego obiegu szafy, a w zamian odprowadzane jest zużyte 
powietrze (wilgoć). Przy mocy zaledwie 550 W suszarka 
osiąga maksymalną wydajność suszenia. Przy najniższym 
zużyciu energii na jednostkę suszącą można usunąć z 
odzieży aż 30 litrów wody dziennie. Dzięki technologii 
ZBLT+ suszarnie – ze swoimi wszystkimi niedoskonałościa-
mi – nie są już potrzebne.

Szafa do suszenia z technologiąZBLT +

WSPÓŁCZESNA ALTERNATYWA DLA SUSZARNI

ZBLT+ oznacza koncepcję wymuszonejwentylacji połączonej z suszeniem, czyli 
wydajną wymianę powietrza z suszeniem elektrycznym. 
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Szafy C + P FLEX+ naprawdę potrafi ą wszystko, niezależ-
nie od tego, czy chodzi o sport, rekreację, administrację 
publiczną, przemysł czy logistykę: wszędzie tam, gdzie 
trzeba wysuszyć od środka i z wierzchu mokre i wilgotne 
ubrania oraz sprzęt, a także, jeśli zajdzie taka konieczność, 
wstępnie rozgrzać, wybierany jest FLEX+: Powietrze z oto-
czenia jest zasysane i kierowane z określoną prędkością 
przez element wentylacyjno-grzewczy do wnętrza szafy. 
Tam z kolei wydobywa się z ono różnych otworów wylo-
towych umieszczonych w zależności od konfi guracji szafy, 
np. w rurach bądź uchwytach na buty, kaski itp. Odpro-
wadzona wilgoć ucieka do pomieszczenia, co ma pozy-
tywny wpływ na stan powietrza w pomieszczeniu zimą, 
gdy powietrze grzewcze jest suche. 

Drugie gniazdko o mocy 230 V może być dodatkowym 
źródłem zasilania wykorzystywanym np. do ładowania ro-
werów elektrycznych.

Szafa do suszenia z technologiąFLEX +

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJI SUSZENIA I OGRZEWANIA

FLEX+ ze względu na dopracowaną koncepcję suszenia i precyzyjne dostarczanie ciepła 
jest technologią o bardzo wszechstronnym zastosowaniu – zwłaszcza jako rozwiązanie 
stand-alone. 
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Szafy C + P z technologią UV-CLN+ to innowacyjne sza-
fy używane wszędzie tam, gdzie najważniejszą kwestią 
jest higiena, np. w gabinetach lekarskich, szpitalach, prze-
myśle spożywczym, gastronomii, przemyśle kosmetycz-
nym, w laboratoriach czy zakładach farmaceutycznych.
Zamknięcie drzwi uruchamia automatycznie trzyminuto-
we naświetlanie promieniami UV-C. Jeżeli drzwi zostaną 
ponownie otwarte przed upływem tego czasu, proces 
zostanie natychmiast przerwany, aby nie narażać wcho-
dzących osób na kontakt ze światłem UV-C. Proces nie 
wymaga używania chemikaliów. Specjalnie uszczelniane 
drzwi gwarantują, że promieniowanie nie wydostaje się 
na zewnątrz. Szafki, podobnie jak wszystkie szafy fi rmy 
C + P, są wykonane ze stali. Ten materiał gwarantuje, że 
powierzchnia szafek jest gładka i łatwa do czyszczenia. 

GDY CZYSTOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ NIE WYSTARCZĄ

UV-CLN+ oznacza przechowywanie odzieży roboczej w sterylnych warunkach, 
bez użycia chemikaliów ani dodatkowych substancji.

Armoire Hygiène équipée de la technologie UV-CLN +



„SUPER PLUS”: NASZE USŁUGI

Wszystko z jednego źródła – w C + P towarzyszymy 
Państwu od fazy konsultacji poprzez etapy projekto-
wania, dostawy aż po montaż.

Oferujemy Państwu pełny zakres usług. Jedną z nich 
jest nasza wewnętrzna logistyka. Dobrze ugruntowane i 
sprawdzone struktury czynią z nas szybkiego i niezawod-
nego dostawcę i usługodawcę. Jest to korzystne zarówno 
dla Państwa jako klientów, jak i dla środowiska.

Dodatnie punkty naszych usług

Rezygnacja z materiałów opakowaniowych –
realizując dostawy bezpośrednio do wybranego miejsca 
rozładunku bez przeładunku, możemy w dużej mierze 
obejść się bez pakowania.

Przeszkoleni profesjonaliści – spedytorzy, kierowcy i 
monterzy znają „swoje” produkty i obchodzą się z nimi 
ostrożnie.

Optymalne bezpieczeństwo planowania – dostawy 
na czas i bez pomyłek.

C + P – PIONIERZY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
I JAKOŚCI! 

Nasz system zarządzania jakością, środowiskiem i energią 
ma certyfi kat zgodności z normami ISO 9001, 14001 i 
50001 przyznany przez DMSZ (Niemieckie Towarzystwo 
Certyfi kacji Systemów Zarządzania).

W rankingu zrównoważonego rozwoju 
EcoVadis nasza fi rma została nagrodzona 
srebrnym medalem za sukcesy w dziedzi-
nie zrównoważonego rozwoju.

C + P MÖBELSYSTEME GMBH & CO. KG

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach/Niemcy
tel.: +49 6465 919-888 faks: +49 6465 919-555
info@cp.de · www.cp.de · 2022/01

MASZ JESZCZE PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z 
NAMI!


