De katoenen handdoekautomaat van CWS
weet hoe duurzame hygiëne werkt.
[ H&D 2014
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Hoogste tijd
voor heldere gedachten
Denkt u dat een katoenen handdoekrol wordt gezien als
niet hygiënisch?
niet milieuvriendelijk?
 niet comfortabel?
niet
zo
belangrijk
voor
uw imago?

niet economisch?



Nou dat klopt niet!

Wij geven opheldering over misvattingen in sanitaire ruimtes
En tonen aan, hoe duurzame
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hygiëne werkt
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De CWS katoenen handdoekrol is onderscheiden met de Oeko-Tex® Standard 100
voor huidvriendelijkheid en volksgezondheid
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360° hygiëne

De CWS automaat met katoenen rol

voldoet aan gevoelige
hygiëne-eisen
Handhygiëne wordt steeds belangrijker
Infectieziekten nemen steeds meer toe in de 21e Eeuw. Er zijn meerdere redenen voor. Het
aantal ouderen en mensen met immuunstoornissen wordt groter. De omgeving verandert.
We reizen steeds meer. Antibioticagebruik komt niet alleen vaker voor, maar men wordt
hiertegen steeds vaker resistent. Conclusie: infectieziekten zijn moeilijker te behandelen.
 et merendeel van vermijdbare infecties (darm- en luchtwegen) wordt door de handen
H
overgedragen
 Daarom is het steeds belangrijker om handen te wassen en te drogen met een
handdoek voor eenmalig gebruik
Onderzoek bevestigt de voordelen van katoen
Goed handen wassen en drogen halveert het aantal infecties. Tenminste als dit voldoende lang
met water en zeep wordt gedaan, er goed gedroogd wordt en de omgeving schoon genoeg is om
herbesmetting te voorkomen. Drogen is essentieel voor een goede handhygiëne.

In een onderzoek werden katoenen- en papieren handdoeken systematisch met elkaar
vergeleken. Daarbij werd zowel gekeken naar het effect op huidparameters als naar de
subjectieve perceptie van de gebruikers.1
De positieve onderzoekresultaten voor de katoenen handdoek:
 Beter droogeffect
 Betere vochtopname
 Hogere hygiënebeleving
 Minder behoefte aan huidverzorging
 Beduidend meer verwijdering van huidvetten
 Meer beleving van huidvriendelijkheid

1
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T . Schmidt, A. Kramer: De invloed van textiel en papieren handdoeken op huid parameters en de relatie tot acceptatie.
Hohensteiner Report 1994; Nr. 52, S. 15–24.
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360° hygiëne

Microbiologische kwaliteit – wereldwijd
Het spreekt vanzelf dat CWS katoenen handdoeken meer garanderen dan alleen optische ygiëne. Onze
wasserijen zijn gecertificeerd conform de hoogste Europese normen van hygiëne voor textiel: DIN EN
14065 of RABC (Risk Analysis and Control Biobesmetting). Een industriële standaard die overeenkomt met
de populaire HACCP-richtlijnen, die is vastgesteld door de voedingsmiddelenindustrie.
Het controlesysteem RABC verzekert de microbiologische kwaliteit. Wij hebben deze RABC
hygiënerichtlijnen wereldwijd tot standaard verheven in alle sanitaire ruimtes, rollenwasserijen
en serviceactiviteiten - van Amsterdam tot Beijing. Ter preventie hebben we voor alle processchakels de risico’s voor herbesmetting onderzocht en maatregelen getroffen om deze zoveel
mogelijk uit te sluiten.
Gecertificeerd Hygiëne management
Internationaal gerenommeerde onafhankelijke testcentra als DQS of RAL controleren regelmatig
de hoogste hygiëne-eisen bij ons en bij aan ons gelieerde bedrijven. Algemene hygiëneplannen
en intensieve controles zijn niet genoeg. Ons hygiëne management houdt tevens in: regelmatig
schoonmaken en ontsmetten van de service voertuigen, transportmiddelen en machines. Daarnaast testen we vaak de aanwezigheid van bacteriën op de handen van de werknemer, in nat en
droog wasgoed en op nabijgelegen oppervlakken in de buurt van de rollen.

Hoogwaardige producten: eersteklas hygiëne
De katoenen rol komt schoon uit de wasserij en wordt in de automaat gelegd.
Vanaf dat moment loopt de rol door tot het laatste stuk verbruikt is en er
een nieuwe rol nodig is.
 E enmalige portie: voor iedereen een eigen schone portie handdoek.
 -kamer systeem: in de automaat blijft het schone gedeelte steeds
2
gescheiden van het gebruikte gedeelte in de andere "kamer".
 " Retractable" systeem: de gebruikte portie wordt automatisch teruggetrokken, evenals het laatste stuk van de rol.
 on-Touch-automaat: non touch bediening waardoor de kans op
N
besmetting etra wordt gereduceerd.
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clean part
schoon

used part
gebruikt
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360° hygiëne

Wettelijke voorschriften
1 Hygiënische bescherming als hoofdtaak
Hygiënische bescherming wordt door CWS als een belangrijke bedrijfsdoelstelling beschouwd. Wij
rekenen dit tot één van onze essentiële verantwoordelijkheden t.o.v. klanten en medewerkers.
2 Hygiëne als verplichting
We hebben ons ten doel gesteld onze klanten optimaal hygiënisch en kiemvrij wasgoed aan
te bieden. Dit doen we met een hygiënemanagementsysteem, conform EN 14065, RABC.
3 Moderne hygiënetechnieken
Bij de implementatie van nieuwe verwerkingsprocessen oriënteren wij ons op de nieuwste
technieken. Processen en werkbeschrijvingen zijn vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform EN 9001 en worden regelmatig gecontroleerd.
4 Hygiëne preventie
Ter preventie hebben we voor alle processchakels de risico’s voor herbesmetting onderzocht en maatregelen getroffen om deze zoveel mogelijk uit te sluiten. Regelmatig worden
wasprocessen door onafhankelijke instanties gecontroleerd.
5 Hygiënische bescherming moet effectief zijn
Bij alle processen wordt via vaste controlepunten en vaste tijdstippen nagegaan of aan de
hygiëne-eisen wordt voldaan. Wanneer tijdens controles blijkt dat van de normwaarden
wordt afgeweken treft men corrigerende maatregelen.
6 Hygiënisch verantwoordelijkheidsgevoel
Dit wordt dagelijks gestimuleerd. Alle medewerkers van CWS maken standaard deel uit van
het hygiëne managementsysteem.
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360° hygiëne
Aanbevelingen van hygiëne instanties

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
De WIP richtlijnen stellen disposable (éénmalig gebruik) handdoeken verplicht. Dit kan papier of textiel zijn.
Bij katoenen handdoeksystemen zoals die van CWS krijgt elke nieuwe gebruiker gegarandeerd een schone
kiemvrije portie waarmee de handen gedroogd kunnen worden.

European Textile Services Association (ETSA) 2013
Een onafhankelijk onderzoek van de ETSA bevestigt dat een handdoekautomaat, voorzien van
een katoenen rol, een hygiënische en milieuvriendelijke manier is om de handen te drogen. Dit is
de conclusie van het onderzoek gedaan door het Hjelt Instituut van de Universiteit van Helsinki,
op verzoek van de ETSA1 . Het onderzoek“microbiologische hygiëne van katoen handdoeken en
handdoek-automaten” werd afgesloten met de volgende resultaten:
Handhygiëne
De tests1 wezen uit dat bij zowel katoenen als papieren handdoeken het aantal bacteriën aanzienlijk
minder wordt door alleen al het proces van handen tegen elkaar wrijven (frotterende werking). Met andere
woorden; er werd een logreductie van 4,41 vastgesteld, die hoger ligt dan de minimumvereiste van 3
in de Europese norm EN 1499 (2013) voor hygiënisch handen wassen, welke als norm werd gehanteerd
om de reductie van bacteriën tijdens het droogproces te meten. Met een logreductie van respectievelijk
2,48 en 1,79 bleven de jet air- en heteluchtdrogers onder de minimumvereiste van de norm. Zelfs zonder
zeep te gebruiken, verwijdert de mechanische wrijfbeweging bij het drogen met katoen of papier meer
bacteriën dan de minimum vereiste van norm EN 1499.

Kruisbesmetting en oppervlaktebesmetting
Uit onderzoek naar het kruisbesmettingseffect van de vier drogers en dispensers bleek de luchtbesmetting
het hoogst binnen een straal van één meter rond het toestel. Het grootste aantal bacteriën (94), waaronder
E-coli, werd gemeten in de lucht op 1 m van de jet air droger; bij de heteluchtdroger was dat 2 meter. Rond de
papierdispensers en katoenen handdoekenautomaten werd zo goed als geen luchtbesmetting vastgesteld.

Na het testen op besmetting werd het minste aantal bacteriën teruggevonden op de handdoekautomaat met katoenen
rol, gevolgd door de heteluchtdroger en dan de papieren handdoekdispenser. Op de jet air droger werd het grootste aantal
bacteriën gevonden, met een hoge concentratie van E.coli op de bodem van het apparaat.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
"Het RIVM geeft aan dat katoenen handdoekrollen voor eenmalig gebruik een goede manier is van handhygiëne. Zowel
het RIVM als CWS hebben een gemeenschappelijk doel: het adviseren van goede handhygiëne om besmetting te voorkomen".
RIVM: "De handdoekautomaat van CWS is uitermate geschikt voor hygiënisch handen drogen. Het unieke 2-kamer systeem in de automaat scheidt schone en gebruikte delen van de handdoekrol. Daarnaast werkt de automaat
volgens het retractable systeem, dat betekent dat gebruikte porties automatisch worden ingetrokken, ook het
laatste stuk van de rol. Dit garandeert dat elke nieuwe gebruiker een schone, kiemvrije portie krijgt.

1
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 Onderzoek uitgevoerd in 2012, in opdracht van ETSA, door Kirsi Laitinen, PhD, microbiologe aan het Hjelt Institute, Laboratory of
Hygiene and Microbiology, Universiteit van Helsinki
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360° hygiëne
criteria voor optimale hygiëne

Huurbasis: handdoek systemen met katoenen rol:
> 2-Kamer systeem (scheiding tussen gebruikte en ongebruikte rol)
> Handdoek op basis van eenmalig gebruik, daarna wassen
> Elke portie handdoek is in te stellen vanaf 20 cm lengte
> 	Gebruikte portie inclusief het laatste deel van de rol wordt automatisch ingetrokken
> 	Handdoekrol kan meer dan 200 keer worden hergebruikt
CWS doet meer: CWS katoenen handdoekrollen worden gemiddeld zo'n 230 keer gewassen

Katoenen handdoekrollen in het wasproces:
> Desinfecterend wasproces
> Regelmatige controle van relevante parameters, zoals bijvoorbeeld de duur van het wasproces
> Droogproces sluit iedere herbesmetting uit
> Gecertificeerd hygiënemanagement en regelmatige hygiëne opleiding voor het personeel
CWS doet meer: het wasproces is gecertificeerd volgens de Europese norm DIN EN 14065, te weten
RABC, en voldoet aan de hygiëne-eisen van de voedingsindustrie (HACCP-norm)

Katoenen handdoekrollen transport:
> 	Veilige en betrouwbare scheiding van schone en gebruikte katoenen handdoekrollen in het voertuig
> Regelmatige desinfecterende reiniging van de binnenzijde van het vervoermiddel
> Regelmatige hygiëne training voor de chauffeurs

Katoenen handdoekrollen op locatie bij de klant:
> 	De klant wordt geadviseerd over een juiste hygiënische opslag van de katoenen handdoekrollen

Aanbeveling van het Robert Koch-Instituut
"Elke wasinstallatie die het personeel gebruikt moet zijn uitgerust met een handdoekautomaat
met katoen, papieren handdoekjes of heteluchtdrogers. Indien er geen retractable automaat
met katoen is, moet een afvalbak voor de gebruikte handdoekjes aanwezig zijn.“1 Het Robert
Koch Instituut verklaart dat “correct gebruik van katoenen handdoekrolautomaten voldoet aan
de hygiëne-eisen voor het drogen van de handen.“2

 ublicatie voor de commissie voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie aan het Robert Koch-Institut (RKI), volksgezondheidsbulleP
tin2000, Handhygiëne, blz. 230 ff.
2
Publicatie van het Robert Koch-Instituut op www.händehygiene.de met de campagne “Wir gegen Viren“.

1
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Mensen vinden zachte handdoeken over
het algemeen zeer aangenaam. Thuis is
men dat gewend dus een zachte katoenen
handdoek geeft elders ook dat zelfde
gevoel. Alleen wordt deze nu ook nog
eens milieuvriendelijk behandeld.

[ H&D 2014
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360° duurzaamheid:
de totale lifecycle.

De CWS katoenen handdoekautomaat

belast het milieu
een stuk minder.
CWS katoenen handdoekrollen sparen het milieu
CWS automaten zijn een hygiënische en economische oplossing voor uw sanitaire ruimte.
Ze zijn toegepast op hygiëne en op het milieu. Dit komt o.a. door ons gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en door het consequent hergebruiken van handdoekrollen.
De rol
Een katoenen handdoek is een duurzaam product. Onze katoenen rol is een 100% natuurproduct,
dus 100% biologisch afbreekbaar. Na iedere wasbeurt wordt elke rol steeds opnieuw ingezet. Bij
een levensduur van ca. 200 wasbeurten is een katoenen rol van ca. 40 meter vergelijkbaar met
± 85.000 papieren servetten1 en ca. 133 kg aan papierafval*. Een katoenen rol levert 2 kg afval
en wordt 100% hergebruikt. Er is overigens geen afval, want ± 90 % van de afgeschreven rollen
wordt weer als grondstof voor poetslappen en mops gebruikt.
Closed loop - Automaten Recycle Management
Om het gebruik van nieuwe grondstoffen en de hoeveelheid afval te minimaliseren investeren we in activiteiten die de
levensduur van automaten verlengen en verhogen we het aandeel gerecycleerde grondstoffen in nieuwe automaten.
Samen met de producent wordt er scherp op gelet dat verwerkte materialen eenvoudig kunnen worden hergebruikt.
Het opnieuw inzetten van hergebruikte automaten als grondstof voor o.a. speelgoed, dient gepaard te gaan met zo min
mogelijke inspanning, waardoor CO2 uitstoot in de recyclefase tot een minimum beperkt blijft.
Blaue Engel is de bekroning op onze certificering
Alle CWS handdoeksystemen zijn onderscheiden met het gerenommeerde Blaue Engel RAL-UZ 77 ecolabel voor de handdoekautomaat in combinatie
met een katoenen handdoekrol. Blaue Engel is het oudste en tevens meest
bekende milieukeurmerk ter wereld. Hiermee onderscheiden wij ons van
andere aanbieders en zijn de eerste en enige Nederlandse aanbieder die dit
keurmerk mag gebruiken voor al onze types handdoekautomaten met katoenen rol. CWS handdoekrollen zijn gecertificeerd conform Oeko-Tex Standard 100 ®.
 et gebruik van 2 standaard papieren handdoekjes van gemiddelde soort en kwaliteit versus een portie katoen, gebaseerd op ongeveer 100 wasbeurten van
H
een "CWS Universal brede rol", van ongeveer 150 porties handdoek, uitgaande van het gebruik van twee eenvoudige papieren handdoeken van gemiddelde
soort en kwaliteit per handdroging.
2
Geldt voor CWS-boco Deutschland GmbH, CWS-boco BeLux B. V., CWS Nederland B. V., CWS-boco Suisse SA, CWS-boco Italia S. p. A., CWS-boco Ireland Ltd.

1
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Automaten die jarenlang bij klanten zijn ingezet en
niet meer voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen
worden gereviseerd en opnieuw gebruikt. Pas daarna komen ze in het recycle-proces terecht, o.a. als
bovenstaande zitbank. Het materiaal is afkomstig
van oude CWS dispensers.

[ H&D 2014
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360° duurzaamheid
de totale lifecycle

Katoen favoriet
Een recente LCA (Lifecycle Analyse) uitgevoerd door de Massachusetts Institute of Technology toont aan dat het
gebruik van katoen een zeer milieuvriendelijke keuze is. In dit onderzoek zijn alle stadia van de levenscyclus
"van wieg tot graf" (productie van materialen, fabricage, gebruik en ontmanteling), alsmede het vervoer tussen de
verschillende stadia onderzocht.
Uitgangspunt is het aantal handen dat gedurende de levensduur van het product (5 jaar) gedroogd wordt.

Cumulatieve energievraag [KJ eq]

Aardopwarmingsvermogen (GWP) [gCO2 eq]
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Aardopwarmings vermogen (GWP Global Warming Potential)
is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas
kan bijdragen tot het opwarmen van de aarde.

Grondstoffen

Productie
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460
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Cumulatieve energievraag: is de totale energie die nodig is voor fabricage, transport, gebruik en afdanking
van een product.

Transport

Gebruik

End-of-life

Bron : Lifecycle assessment of hand drying systems in accordance with ISO standards 14040 and 14044. Massachusetts Institute of Technology
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Biologische boeren gebruiken geen pesticiden
maar vertrouwen op biologische bemesting, wisselteelt en natuurlijke bestrijdingsmiddelen.
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360° duurzaamheid
de totale lifecycle

Biologisch katoen
CWS introduceerde handdoekrollen van bio-katoen als eerste in de markt en koos daarmee voor een sociaal en
ecologisch beter alternatief. Het uitgangspunt is: "Werk mét de natuur, niet tégen de natuur". Biologische boeren
gebruiken geen pesticiden maar vertrouwen op biologische bemesting, wisselteelt en natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

IMPACT 2002+

Waterverbruik (incl. turbine) [in liters]
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Impact 2002+ maatstaven
Impact op de gezondheid van de mens, kwaliteit van het ecosysteem, klimaatverandering en gebruik van hulpbronnen.

Grondstoffen
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Productie

14,80

36,00

36,00

Waterverbruik en gezondheid
Het eerder genoemde LCA heeft ook het waterverbruik
en de impact 2002+ maatstaven vergeleken

Transport

Gebruik

End-of-life

Bron : L ifecycle assessment of hand drying systems in accordance with ISO
standards 14040 and 14044. Massachusetts Institute of Technology
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Papier versus katoen
Een katoenen handdoek is een duurzaam product. Onze katoenen rol is een 100% natuurproduct, dus
100% biologisch afbreekbaar. Na iedere wasbeurt worden de rollen steeds opnieuw weer ingezet. Bij een
levensduur van ca. 200 wasbeurten is een katoenen rol van 30 meter vergelijkbaar met ± 65.000 papieren
servetten en ca. 100 kg aan papierafval*. Een katoenen rol levert 2 kg afval en wordt 100% hergebruikt. Er
is overigens geen afval, want rollen die we niet meer inzetten worden doorverkocht aan afnemers die ze op
hun beurt weer verwerken tot poetsdoek, dweil en mop.

[ H&D 2014
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360° Duurzaamheid
het ecoilet concept

De nieuwe definitie van duurzaamheid
Door mensen dagelijks de zekerheid te bieden van goede hygiëne, dienen we direct hun gezondheid. We zien het dan
ook als onze taak om er alles aan te doen die hygiëne te garanderen. In ons dagelijkse beleid staat niet alleen centraal
dat we respectvol omgaan met mens, milieu en maatschappij. Maar ook dat we, daar waar mogelijk, een concrete
bijdrage leveren aan een verbetering daarvan. Geef daarom duurzaamheid een plek in uw sanitaire ruimte. Dit doet u
met het Ecoilet concept.
Wat is Ecoilet?
Ecoilet is een samenstelling van een aantal sanitaire voorzieningen in de toiletruimte met de volgende voordelen:
• Ecoilet bespaart op afval- en water-innamekosten, waterzuiveringslasten, schoonmaak en interne
logistiek
• Ecoilet vergroot uw imago richting klanten en personeel, zonder dat het extra kosten met zich meebrengt
• Met Ecoilet bent u zuinig op natuurlijke grondstoffen en op uw portemonnee. De keuze voor Ecoilet vergt geen
extra investeringen, maar u bespaart wel direct op kosten. Vergeleken met een gewone kraan bespaart u met de
CWS sensorkraan alleen al op schoon drinkwater ± 80%.
De Ecoilet toiletruimte kan, indien gewenst, worden voorzien van een chic transparant bordje1 met daarop alle
besparende maatregelen. Uw duurzaamheidsbeleid wordt hierdoor direct zichtbaar voor uw medewerkers, bezoekers
en klanten!

U bevindt zich in een
ruimte.
Dit duurzame sanitaire concept levert in verhouding
tot traditionele toiletruimten de volgende voordelen:
• Tot 85% waterbesparing door sensorkranen
• Tot 53% minder zeepverbruik door zeepschuim
• Tot 48% minder CO2-uitstoot en tot 79% minder
afval dankzij Blaue Engel gecertificeerd katoen *
• 100% recycled, FSC-gekeurd, Cradle-to-Cradle en
CO2- neutraal geproduceerd toiletpapier
*

Bron: ETSA Handout: ‘Continuous cotton roll towels - Top Environmental Performance’

by

PLAAT-Ecoilet-NL-V1.indd 1

1
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T ekst gebaseerd op Ökobilanz von Händetrocknungssystemen: Katoenen handdoekrollen in vergelijking met papieren handdoekjes,
samenvatting Öko-Institut e. V. 2006, S. 2.

[ 17 ]

} Elke minuut rijdt ergens ter wereld een service chauffeur van CWS. Hij levert schone rollen en neemt de
gebruikte weer mee terug om te laten reinigen.

[ H&D 2014

[ 18 ]

Comfort & service

De CWS handdoekrol

hygiëne en duurzaamheid
in beeld.
Hygiëne

 Eenmalig gebruik van een portie handdoek
Non touch automaat (i.e. de non-touch versie)
– hygiënisch handen drogen

 Gebruikte en ongebruikte deel in twee aparte
kamers
 Betere vuilverwijdering
 anbevolen door onafhankelijke hygiëne inA
stanties
 ecertificeerd hygiëne management conform
G
DIN EN 14065
Gebruiksgemak:
 Een zachte katoenen handdoek net zoals thuis

Snel handen drogen
 100% Katoen zorgt voor een uitstekende
huidverdraagzaamheid
 Schoner gevoel
Kosteneffectiviteit:
 Automaat in huur vergt geen investering

Duurzaamheid:
 ilieumanagementsysteem volgens ISO 14001
M

 Alle CWS katoenen handdoeksystemen zijn
voorzien van Blaue Engel RAL-UZ 77 * milieukeur en Öko-Tex ®-certificaat
Bij een levensduur van ca. 200 wasbeurten is een katoenen rol van 30 meter vergelijkbaar met ± 65.000
papieren servetten1 en ca. 100 kg aan papierafval*.
Een katoenen rol levert 2 kg afval en wordt 100%
hergebruikt. Er is overigens geen afval, want ± 90 %
van de afgeschreven rollen wordt weer als grondstof
voor poetslappen en mops gebruikt 1.
 Recycle Management automaten
Meetbaar meer sympathie
"In het algemeen is de katoenen rol effectiever in
het drogen en verwijderen van restverontreiniging.
Tevens is katoen huidvriendelijker dan papier."2Dit
komt uit een wetenschappelijke acceptatievergelijking tussen papier en katoen door toonaangevende Duitse gezondheidsdeskundigen.

Automaat in huur betekent; geen extra on- Een ander onderzoek wees uit:
"In totaal gaven de deelnemers aan het onderderhouds- en reparatiekosten
zoek een overweldigende voorkeur aan katoen.
 Voorkomt oneigenlijk verbruik en restafval
Dit vanuit verschillende perspectieven, zoals het
 Geen restafval, geen afvalverwijderingskosten, droogeffect, huidirritatie, huidtolerantie, algehele
geen afvalprobleem
indruk en Ecobalans."3

Gebaseerd op ongeveer 100 wasbeurten van een "CWS Universal brede rol", van ongeveer 150 porties handdoek, uitgaande van het gebruik van twee eenvoudige
papieren handdoeken van gemiddelde soort en kwaliteit per handdroging.
2
T. Schmidt, A. Kramer: De invloed van katoenen en papieren handdoeken op huidparameters en verhoudingen van acceptatie, Hohensteiner Report 1994, Nr. 52, S. 24.
3
herdruk Hohensteiner Report, Uitgave nr. 51/1993, ziekenhuiswasserij en textielverzorging, punt 4. totaalresultaat.
1
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Comfort & ontzorging

Individueel advies
 Een vaste contactpersoon voor inkoop
en service
 Inrichting van sanitaire ruimtes
 Kostenstructuur en kostenplanning

Uitgebreide duurzaamheid
Onze servicecyclus
Uitgebreide service zien wij als onze kerncompetentie: wij zorgen voor de levering, regelmatige
omruiling en professioneel reinigen van onze
producten. Onze continu getrainde servicemedewerkers monteren de apparatuur en zorgen voor
de perfecte werking ervan.

Ontzorging:
onze full service
Het full service concept van CWS omvat nagenoeg
alles wat zich in en rond de toiletruimte afspeelt.
Het enige wat u zelf moet doen is de rol af en
toe verwisselen. Verder bestaat uw voordeel uit
de zekerheid altijd over een goed verzorgde en
toiletruimte te beschikken.

Met de volgende 6 stappen in de service cyclus
ophalen, sorteren, wassen/drogen, repareren/
omwisselen, kwaliteitscontrole, leveren, dragen
wij duurzaam bij aan een schonere wereld en bieden eersteklas service aan onze klanten.
Ook bij de productie en het gebruik van de CWS producten is duurzaamheid de leidraad. Zo zetten wij
kwalitatieve hoogwaardige materialen en innovatieve
technologieën in; ook kiezen we onze leveranciers
zorgvuldig naar economische, kwalitatieve en sociale
normen.
Onze duurzame omgang met natuurlijke bronnen
blijkt uit de hightech-wasserijen of het wagenpark op aardgas (hoofdkantoor). Wij verhogen regelmatig de efficiëntie in onze servicelogistiek.
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Vakkundige montage
 Montage van alle producten door
getraind personeel
 Geen eigen personeel nodig om te
monteren
I

 nstructie aan schoonmaakpersoneel hoe
om te gaan met de CWS automaten
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Regelmatige levering
 Levering en ophalen van katoenen
handdoekrollen door CWS servicedienst
 Minimalisering van opslagruimte en
 kosten door vaste servicefrequentie
 Geen bestelling nodig
 Bij meerverbruik directe oplossing door
de CWS servicemedewerker
Blijvende winstgevendheid
 Geen investering voor apparatuur
 Montage, onderhoud en reparatie is
onderdeel van de service
G

 een afval dus geen kosten voor afvalverwijdering

Afhalen

Leveren

Sorteren

Professionele reiniging
 Wassen van de katoenen rollen
 Gecertificeerde wasserijen en
hygiënemanagement processen
 Ecologisch duurzaam reinigingsprocec

Kwaliteitscontrole

Wassen | Drogen

Repareren | Omwisselen

Preventief onderhoud op locatie
 Onderhoud van de dispensersystemen door getraind CWS personeel
 Stijging van de levensduur van de
producten: leverbetrouwbaarheid
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Reparatie op maat
 Defecte automaten worden ter plekke
gerepareerd of op verzoek omgeruild
 Snelle reactietijd (24 uur)
 Modulaire opbouw dispensersystemen
maakt snelle reparatie mogelijk

[ 21 ]

} Over het algemeen houdt men van
het gemak, het design en het gevoel
van kwaliteit van CWS dispensers. En
ze zijn geschikt voor alle leeftijden
en ook voor personen met fysieke
beperkingen.
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Gebruiksgemak & imago

De CWS katoenen handdoekrol

stelt de norm voor een
hoogwaardige toiletruimte
Onze huur- en service overeenkomst
tijdens de CMS, de professional Cleaning Exhibition
De toiletruimte is het visitekaartje van elke onderne- in Berlijn.
ming. Een verzorgd toilet komt ieders imago ten
goede. Solide dispensers, passend bij elk interieur of  In 2011: de Plus X Award, ‘s
werelds grootste innovatieprijs
huisstijl, getuigen van smaak. Het onderscheid zit
voor het beste merk in de
hem in een perfecte werking en in het comfort van
categorieën innovatie, kwaliteit,
katoen. Kortom: goede ervaring van gebruikers heeft
ontwerp, functionaliteit en
een positieve invloed op uw organisatie.
ecologie. Om de dienstverlening
van CWS te waarborgen en te
Certificaten, keurmerk & prijzen dispenserlijn CWS
optimaliseren zijn er procedures opgesteld.
 Het “Blaue Engel” ecolabel, voor de handdoekHierdoor bent u verzekerd van een hoge
automaat in combinatie met onze katoenen
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.
handdoekrol. Blaue Engel is het oudste en meest
bekende milieukeurmerk ter wereld. Hiermee
onderscheiden wij ons van andere aanbieders, Certificaten bedrijfsvoering
CWS is de eerste en enige Nederlandse CWS is Certex (ISO-9001, RABC-14065) en ISOaanbieder die dit keurmerk mag gebruiken 14001 gecertificeerd. Al deze certificeringen zijn
voor de handdoekautomaat met daarin de CWS na een succesvolle audit verlengd.
katoenen handdoekrol. Dit geldt overigens voor
Geen onverwachte verrassingen
alle katoenen handdoeksystemen van CWS.
CWS garandeert: als onderdeel van het gecertificeMet de Paradise dispenserlijn heeft CWS diverse erde kwaliteits managementsysteem conform DIN
internationale prijzen in de wacht gesleept, op EN ISO 9001: 2008, worden de processen continu
het gebied van innovatie, technologie, kwaliteit, bewaakt. Alle producten worden onderworpen aan
interne kwaliteitstesten, externe veldtesten en duurergonomie en functionaliteit.
testen. Voor onze geselecteerde leveranciers gelden
niet alleen de openbare rechtsregels van de EU en
 In 2008: de reddot design
Zwitserland, maar ook die van de Code of Conduct.
award, voor het beste product design. De “red dot”,
Dit staat garant voor uitsluiting van corruptie en
is een internationaal erchantage; zowel voor kinderdwangarbeid als voor
kend kwaliteits stempel.
discriminatie en stelt dit gelijke beloning, sociale
 In 2009: de Purus Award. Deze wordt jaarlijks normen, de Oeko-Tex® Standard en de naleving
uitgereikt voor het van milieuregels veilig. Dit alles zorgt voor maxibeste product design male bescherming van onze natuurlijke bronnen.
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} E en

sensor voor non touch uitgifte van
een portie katoen, betekent extra hygiëne
en tegelijkertijd een besparing op verbruiksmateriaal en natuurlijke bronnen door de
afgepaste porties.
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Besparingen & efficiëntie

De CWS katoenen rol

houdt rekening met u en
met het milieu
Royaal aanbod van diensten - economische kosten
Vanuit praktisch en economisch oogpunt spreken de voordelen van de CWS katoenen
handdoekrol voor zich:
 Geen investeringskosten voor apparatuur:
U maakt gebruik van onze huur- en service diensten.
 een onderhouds- en reparatiekosten:
G
Onderhoud is in de service inbegrepen.
 Optimale proceskosten:
Bestelprocedure voor nieuwe rollen is niet nodig dankzij reguliere verwisseling
van de rollen.
 Geen verspilling, geen extra kosten:
Het systeem in de CWS handdoekautomaten voorkomt misbruik, een te hoog
rollenverbruik en verstopte en vuile toiletten. Ook is diefstal in een afsluitbare
automaat uitgesloten.
 Geen verwijderingskosten:
CWS haalt de gebruikte handdoekrollen op en levert weer schone af. Afval is niet
aan de orde, dus ook geen verwijderingskosten voor het verwijderen!
 Efficiënte porties:
De portielengte is in te stellen in de handdoekautomaat
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Servicekosten voor besparingen & efficiëntie

Geen wegwerproduct
Onze katoenen handdoeksystemen hebben zich al meer dan 50 jaar bewezen in sanitaire ruimtes.
Als Zwitsers merk verplichten we ons tot de allerhoogste kwaliteit. Wij garanderen betrouwbare
precisie technologie, daarbij gebruik makend van hoogwaardige materialen. Door de modulaire
opbouw kunnen onze producten altijd op locatie worden gerepareerd.
Gericht op de toekomst
Vandaag "State of the Art“, morgen flexibel als het op een nieuw design aankomt: dankzij onze
innovatieve covers bent u verzekerd van een complete toiletruimte inrichting naar de nieuwste
trends en met de mogelijkheid uw persoonlijke wensen toe te passen.
Onderzoek bevestigt besparing
"Daar voor een algemene beoordeling ook een kostenvergelijking zinvol is, benadrukken we
het resultaat van een onderzoek van het WFK onderzoeksinstituut voor reinigingstechnologie.
Daaruit komt ook naar voren dat er qua economische overwegingen, een duidelijk voordeel zit
in handdoekautomaten met katoenen rol.“1

2
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 erdruk Hohenstein Report, Issue nr. 51/1993, ziekenhuis wasserij en textiellevering, punt 4
H
Algemeen resultaat.
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www.nl.cws.com
www.serving-nature.nl

Ophalen

Brengen

Wassen | Drogen

Deze brochure is gedrukt op papier dat voldoet aan de milieumnormen

Kwaliteitscontrole

CWS Nederland B.V. | De Beverspijken 16 | 5221 ED ‚ ’s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 6 338 338 | Fax +31 (0)73 6 338 339 | www.nl.cws.com | info.nl@cws.com
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