Een frisse, schone sanitaire ruimte...
Laat u inspireren.
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CWS, een betrouwbare partner
CWS Nederland B.V. is een van de toonaangevendste leveranciers van professionele en innovatieve allround
oplossingen voor sanitaire ruimtes. Tot de producten behoren o.a. CWS handdoek-, zeep- en geurdispensers,
entreematten, milieuvriendelijke sensor-kraanconcepten en Washroom Media (beeld en geluid via de
handdoekautomaat). Onze klanten profiteren van een professionele klantspecifieke, allround dienstverlening
met regelmatige bevoorrading van gebruiksartikelen, persoonlijk advies en onderhoud van apparatuur.

CWS, een duurzame parter
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 bijdrage leveren aan een verbetering daarvan. Onze kracht schuilt
in het concreet vertalen van onze plannen op het gebied van duurzaamheid naar de praktijk van alledag. In
ons MVO rapport leggen wij jaarlijks verantwoording af over ons beleid hieromtrent. CWS producten bieden
groot voordeel op economisch, ecologisch en kwalitatief vlak. De vinger wordt met name gelegd op innovatie,
imago, hygiëne, kostenefficiency, duurzaamheid en know-how.
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PRODUCTOVERZICHT CWS
Washroom Care
- Handdoekautomaten
- Papierautomaten
- Zeepautomaten
- Ladycare
Air Care
- Air Bar luchtverfrisser

Floor Care
	
- Schoonloop- en logomatten
Water Care
- 	Samenwerking met GROHE
- Sensorurinoirspoelers
- Sensorkranen

Overige innovaties
- Washroom Media
(handdoekautomaat met
beeld en geluid)
- Washroom Information
Service

Kostenefficiency

Groen, groener, groenst

Visie

Visie:

CWS voorkomt verspilling in brede zin.

CWS omarmt het Circulaire model en Recycle Management
voor een leefbare planeet en voor toekomstige generaties.

Doelstelling
• Transparantie in kosten
• Hoge beschikbaarheid producten
• Lage(re) schoonmaakkosten

Doelstelling:

Oplossing

Oplossing:
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24/7 ‘Mijn CWS‘ online klantenportaal
Washroom Media
Kosteneffectiviteit
Automaat in huur vergt geen eigen investering
Geen extra onderhouds- en reparatiekosten
Voorkomt oneigenlijk verbruik en restafval
Geen afvalverwijderingskosten en daardoor ook geen afvalprobleem
Schoonloopmatten (spaart vloeren en leidt tot minder schoonmaak)

Duurzaamheid: meetbaar en zichtbaar

•

ISO14001 en MVO prestatieladder 4, Fira Bronze,
Blaue Engel RAL-UZ 77* milieukeur en
Öko-Tex®-certificaat
Duurzaamheidsconcept Ecoilet* in toiletruimtes
100% hergebruik van de 100% bio-katoenen rol (2de
leven o.a. als poetsdoek of mop)
Geen afval

•
•
•

Imago - Innovatie

Hygiëne

Visie

Visie

CWS loopt voorop; producten en diensten versterken het imago.

Wij bieden zekerheid: altijd een hygiënisch frisse toiletruimte.
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Doelstelling
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Sanitaire
ruimtes en entree met uitstraling
helpen u uw imago uit te dragen (o.a. met de
zelfreinigende toiletbril CleanSeat Pro)
Geurbeleving voor diverse locaties en toepassingen (zie QR code)
Positieve uitstraling richting bezoekers

Dalend ziekteverzuim
Tevreden gasten en medewerkers
Verbeterde productiviteit

Oplossing

Oplossing
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Bekroond design (door diverse instellingen)
Klantspecifieke producten indien gewenst
Innovatief geurconcept
Washroom Media (zie QR code)
RVS lijn
WIS (Washroom Information Service)

Non Touch oplossingen
Clean Touch
Grohe sensorkranen, warm, koud, sensorurinoirspoeler
Retractable (terugtrek) handdoekrol van katoen
Tweekamer systeem zorgt voor scheiding tussen het gebruikte en schone gedeelte van de rol (geen kruisbesmetting)

Hoe groen kan uw toiletruimte?
Op het gebied van duurzaamheid is het

-concept

van CWS een van de meest ‘groene’ concepten. Een combinatie
van milieuvriendelijke producten en materialen zorgt ervoor dat u
het milieu ontziet. De apparatuur is, waar mogelijk, voorzien van
sensoren, om verspilling tegen te gaan. Dit maakt het concept

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 en 30% minder
waterverbruik door zeepschuim
• Tot 48% minder CO2-uitstoot en tot 79% minder
afval dankzij Blaue Engel gecertificeerd bio-katoen
*
• 100% recycled, FSC-gekeurd, Cradle-to-Cradle en
CO2- neutraal geproduceerd toiletpapier
*

ook nog eens financieel aantrekkelijk.

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

by

Het gebruik van handdoekautomaten met 100% bio-katoenen
rol, zeepschuimdispensers en 100% recycled, FSC en EU Ecolabel
gecertificeerd toiletpapier levert het bewijs daarvoor. Een
onderdeel van het Ecoilet concept, de sensorkraan, zorgt voor
80% waterbesparing. De combinatie van deze producten zorgt voor
een besparing op energie, grondstoffen en verbruiksmaterialen.

De Ecoilet ruimte kan, indien gewenst, worden voorzien van een
chic bordje, waarmee het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf
direct zichtbaar is.

Door middel van een fraai bordje (zie hiernaast) wordt het duurzaamheidsbeleid van uw organisatie zichtbaar voor medewerkers,
bezoekers en klanten.
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