
Een nieuwe manier 
van handen wassen
CWS SmartWash – de innovatieve mengkraan
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Een collega hoest, een klant niest, meerdere kinderen hebben 
last van keelpijn: ziektekiemen verspreiden zich veel sneller dan 
we beseffen. De meeste worden via kruisbesmetting van hand tot 
hand doorgegeven. Zorgvuldige handhygiëne is dan ook dé manier 
om besmettelijke ziekten te slim af te zijn.

Bij CWS staan we voor Feel Good Hygiene. Dit is het gevoel dat je 
krijgt wanneer je een sanitaire CWS-ruimte binnenstapt: het voelt 
aangenaam en je ziet aan alles dat het klopt. Met onze aanpak ben 
je zeker van de beste oplossingen op het gebied van handhygiëne, 
die bovendien duurzaam en efficiënt zijn.

CWS SmartWash is de start van een nieuw hoofdstuk op het 
gebied van handhygiëne: deze innovatieve mengkraan geeft een 
optimale mix van water, zeep en lucht. Hierdoor garandeert de 
CWS SmartWash dat alle toiletbezoekers bij het wassen van de 
handen ook zeep gebruiken.

30 %
Nauwelijks 30% van alle  
toiletbezoekers gebruikt zeep  
bij het wassen van de handen!
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De  
perfecte mix
Hygiëne nu nog eenvoudiger
• Elke handwasbeurt verloopt volgens een vast patroon van 20 seconden
• Hierbij is gebruik van zeep gegarandeerd
• Betere handhygiëne resulteert in minder ziekteverzuim
•  Bij elke wisseling van de zeepzak een nieuwe en schone doseerkop
• Sensor gestuurde No Touch werking voorkomt aanraking van oppervlakken

Kosten verlaagd
• Gepatenteerd mengsysteem kan tot 90% water en 60% zeep besparen
• Dat verzekert een verlaging van de kosten voor verbruiksartikelen
•  Gebruikers verbruiken niet meer water en zeep dan nodig
•  Dankzij het grote volume van de zeepzak hoeft deze minder vaak vervangen 

te worden

Zuinig met natuurlijke hulpbronnen
• Tot 90% besparing op watergebruik
•  Minimaal gebruik van water, zeep en elektriciteit danzij een innovatief 

mengsysteem
• Verbeterde ecologische voetafdruk 
• Dankzij de grote navulzak gaat een zeepverpakking 150% langer mee*

Gedigitaliseerde innovatie
•  Gepatenteerd mengsysteem zorgt voor een unieke combinatie van water, 

zeep en lucht

* Vergeleken met een standaard zeepautomaat met een vulcapaciteit van 500 ml
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Handen wassen? Vergeet de zeep niet! Het risico een 
besmettelijke ziekte op te lopen kan tot 47% lager liggen 
wanneer je je handen op de juiste manier wast, namelijk 
door het gebruik van water én zeep. CWS SmartWash 
zorgt voor de perfecte mix van water, zeep en lucht. 
Dankzij een gepatenteerd mengsysteem in de dispenser 
wordt de zeep automatisch toegevoegd aan het water 
wanneer de kraan wordt geactiveerd. Een hygiënische 
oplossing, omdat het gebruik van zeep tijdens het 
wassen van de handen op deze manier is gegarandeerd.

Oefening baart kunst - dat geldt ook voor het wassen 
van je handen. Herhaling van steeds hetzelfde proces 
van inzepen, wrijven en afspoelen - zoals ingesteld in de 
CWS SmartWash - traint bezoekers om op de juiste 
manier de handen te wassen. Zelfs wanneer er geen 
CWS SmartWash beschikbaar is, wordt deze gewoonte   
onbewust overgenomen bij het wassen van de handen.

Bovendien maakt de geïntegreerde sensortechnologie 
de CWS SmartWash nog hygiënischer. De gebruiker 
hoeft geen enkel oppervlak aan te raken. Het concept 
van verhoogde hygiëne is ook binnenin de dispenser 
doorgetrokken: de mengkop zit stevig bevestigd aan 
elke zeepzak en wordt bij het navullen vervangen. De 
mengkop hoeft dus niet steeds gereinigd te worden.

Hygiëne 
wordt  
eenvoudiger 
dan ooit 
tevoren

Hygiëne nu nog eenvoudiger
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C W S . C O M / H Y G I E N E

Zo eenvoudig is 
het wassen van 
je handen met de 
CWS SmartWash.
De dispenser zorgt voor een gecontroleerde afgifte 
van zeep en water. Dat resulteert in nog betere 
hygiëne tijdens het wassen van je handen. 

Hygiëne nu nog eenvoudiger
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Circa 0.2 l
Gemiddeld waterverbruik per persoon met 
de CWS SmartWash**

Handen wassen 
met gebruik van 
slechts één glas 
water
Water is een waardevolle natuurlijke hulpbron; het is belangrijk 
dat we er verantwoord mee omgaan. CWS SmartWash geeft 
hierin het goede voorbeeld.

Vergeleken met een standaard waterkraan verlaagt de CWS 
SmartWash het verbruik van water aanzienlijk: tot slechts  
200 ml water per handwasbeurt in plaats van ongeveer 2 liter! 
De intelligente voormenging van water, zeep en lucht bespaart 
tot 90% water en tot 60% zeep.

Eén zeepzak bevat 1.250 ml zeep. Dit is voldoende voor meer 
dan 3.100 handwasbeurten. Deze inhoud gaat  150% langer 
mee*, zorgt voor een reductie van onnodig verpakkingsafval  
en voor minder vaak bijvullen van de dispenser.

Bijkomend voordeel: CWS SmartWash bespaart energie  
doordat het water gebruikt wordt via de koudwaterleiding.  
De lucht die erin wordt gemengd zorgt voor een aangename 
temperatuur. Hierdoor voelt het water niet koud aan.
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Circa 2 l
Gemiddeld waterverbruik per 
persoon met een standaard 
kraan**

* Vergeleken met een standaard zeepdispenser met een inhoud van 500 ml 
** Informatie van de fabrikant van SmartWash

Zuiver  
drinkwater
 
In ruil voor elke CWS  
SmartWash die wordt  
gehuurd, schenken wij 
20.000 liter water aan een 
ontwikkelingsland via de 
organisatie MadeBlue.

Hierdoor hebben 20 kinderen 
gedurende een heel jaar 
toegang tot schoon  
drinkwater op school. 

C W S . C O M / H Y G I E N E
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Zeep
Per handwasbeurt is er een afgifte van 
4 ml zeep. De zeep is beschikbaar in 
twee varianten: Cherry Blossom 
(standaard) en ProCare (hypoallergeen).

Gedigitaliseerde innovatie

CWS SmartWash

Wit / Chroom

Mal gefabriceerd in een zinklegering, 
PC-ABS afdekking

328 mm × 131 mm × 213 mm (H × B × D)

Product

Kleur

Materiaal

Afmetingen

C W S . C O M / H Y G I E N E

Sensor
De geïntegreerde infrarood sensor 
zorgt ervoor dat het water niet blijft 
lopen wanneer de handen worden 
teruggetrokken.

C W S . C O M / H Y G I E N E
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Een intelligente kop
De perfecte dosis hygiëne: een gepatenteerde 
mengkop in de CWS SmartWash mengt automatisch 
water, zeep en lucht. Deze mix is ingesteld met het 
oog op een efficiënt en berekend verbruik.

Gedigitaliseerde innovatie

Mengunit 
(zeep + water + lucht)

Zeeptoevoer

Watertoevoer

Luchtinlaat

Beschermende  
afdekking

Mengkamer

Schuimgenerator

Zeeppomp

"CWS Smartwash is een zeer mooie aanvulling op onze hygiëne standaard. 
Ik vind hygiëne ontzettend belangrijk. Ons restaurant is een begrip in Leusden 
en deze innovatieve oplossing zal dit gevoel bij onze gasten alleen maar 
versterken."  Restaurant de Buurman (Leusden)
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Ganzheitlich
nachhaltig
10.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 16 
Länder, 130 Standorte: Als Europas führender 
ganzheitlicher Systemanbieter bieten wir 
Lösungen rund um Sicherheit, Schutz und 
Gesundheit. Individuell. Professionell. 
Nachhaltig.

Qualität mit System – in jedem Bereich:

CWS Belux 
Berchemstadionstraat 78 
2600 Berchem

cws.com/hygiene

CWS Nederland 
De Beverspijken 16 
5221 ED 's Hertogenbosch

cws.com/hygiene
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