Hygiëne die bij
jou past
Ontdek de mogelijkheden met de CWS ParadiseLine

CWS ParadiseLine

2

CWS ParadiseLine

3

Het toiletbezoek is voor organisaties een steeds belangrijker
contactmoment. Het is de gelegenheid bij uitstek om klanten,
medewerkers en gasten te laten zien waar je voor staat en wat je
te bieden hebt. Zo wordt het toiletbezoek een moment van rust
en ontspanning. De bezoeker is aangenaam verrast. Een mooi
visitekaartje, waardoor iedereen met een goed gevoel én een
glimlach de toiletruimte verlaat.
Wij geloven in een toekomst die gezonder en veiliger is voor mensen
en daaraan werken we elke dag. Dat doen we door hygiëne te bieden
voor de sanitaire ruimte en zo bij te dragen aan gezondheid, comfort
en duurzaamheid. Dat noemen wij Feel Good Hygiene.
Met onze oplossingen op het gebied van hand- en toilethygiëne
dragen we bij aan een gezondere wereld waar ziektes minder kans
krijgen zich te verspreiden. Ons servicemodel is erop gericht onze
klanten te ontzorgen. Dat betekent voor jou: minder dagelijks werk.
En het betekent voor ons dat we consistent aan de slag kunnen met
onze doelen op het gebied van comfort, duurzaamheid en veiligheid.

30 %
Slechts 30% van alle
toiletbezoekers gebruikt zeep bij
het wassen van de handen!
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Minder ziekteverzuim

Wist je dat de meeste besmettelijke ziektes verspreid worden via onze handen? Zorgvuldig je handen wassen
met water en zeep bevordert de gezondheid van je medewerkers. Je dringt hiermee het ziekteverzuim
aanzienlijk terug en bespaart zo ook nog eens op de kosten.

ongewassen handen
miljoenen bacteriën
kunnen bevatten?

goed je handen
wassen het risico op
verkoudheids- en
griepvirussen met

50 % kan
verlagen?

Wist je
dat…

we ons
prettiger voelen in
een schone
toiletruimte?

80 %

van de
besmettingen tussen
mensen wordt
veroorzaakt door
handcontact?

vochtige handen
1.000 keer meer
bacteriën verspreiden
dan droge handen?
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Help bacteriën om
zeep!
1

Goede reiniging met zeep

• Water alleen is niet voldoende: zeep is essentieel
om bacteriën en vuil van je handen te verwijderen
• Schuimzeep wordt als aangenamer ervaren,
is duurzaam en helpt je om water te besparen
t.o.v. vloeibare zeep
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Handen drogen is essentieel

• Een katoenen en papieren handdoek verwijderen
de nog aanwezige bacteriën na het handen
wassen
• Gebruik alleen handdoeken voor eenmalig
gebruik: in de vorm van een duurzame katoenen
handdoekrol of een papieren handdoek
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Handen desinfecteren (optioneel)

• Voor de beste handhygiëne kun je na het handen
drogen je handen desinfecteren met een
desinfectiemiddel
• Hierdoor verwijder je 99,9% van alle bacteriën op
je handen

4 No Touch dispensers voor beter handen
wassen

• Bereik het hoogste niveau van hygiëne en welzijn
door een contactloze bediening
• Met een No Touch dispenser wordt zeep vaker
gebruikt. Deze dispensers worden als hygiënischer
ervaren
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Hygiënisch toilet

• Een schone toiletbril is een essentieel onderdeel
van goede hygiëne
• Bied je toiletgebruikers verbeterde hygiëne en
veiligheid met automatische en handmatige
desinfectie- en reinigingssystemen
6

Voel je goed!

• Voeg beleving toe aan de toiletruimte door middel
van kleur, geur, beeld, geluid én slimme dispensers
• Een aangename geur verhoogt de perceptie van
hygiëne - zoals bevestigd door 84% van de
respondenten in een internationaal hygiëneonderzoek¹
•	Bovendien heeft een aangename geur ook een
positief effect op de productiviteit op de werkvloer
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Duurzame
inrichting
Goed voor jou, goed voor je organisatie,
goed voor het milieu
Een gezondere en veiligere toekomst begint
wat ons betreft met duurzaamheid. Daarom
hergebruiken wij onze producten maximaal
of we recyclen de producten. Duurzaamheid
betekent ook efficiëntie. Wist je dat je door het
gebruik van schuimzeep water kan besparen?
De vloeibare zeep wordt namelijk omgezet in
schuim als het de dispenser uitkomt. Dit spoelt
makkelijker weg en daardoor heb je minder
water nodig. En wist je dat katoenen
handdoekrollen geen afval in de toiletruimte
produceren, waardoor je kan besparen op de
schoonmaakkosten? Onze hygiëneoplossingen
zijn vriendelijk voor zowel het milieu als voor
jouw organisatie.
Een groene toiletruimte
Is bescherming van natuurlijke hulpbronnen
belangrijk voor jou? Wil je daarnaast water- en
energieverbruik besparen en afval verminderen?
Wij adviseren je graag over duurzame hygiëneoplossingen. Met ons Ecoilet-concept helpen
we je om je duurzaamheidsbeleid zichtbaar te
maken aan je medewerkers, bezoekers en
klanten. Het Ecoilet label wordt toegekend
aan toiletruimtes die zijn uitgerust met
sensorkranen, katoenen handdoekautomaten,
gerecycled toiletpapier en schuimzeep
dispensers. De combinatie van deze hygiëneoplossingen zorgt voor een besparing op
energie, grondstoffen en verbruiksmaterialen.
Tegelijkertijd bied je de toiletbezoekers een
toiletruimte die voldoet aan de allerhoogste
hygiëne eisen.

Circulaire economie
Met ons verhuurmodel werken we al
jaren volgens de principes van de
circulaire economie. We houden bij
waar onze producten vandaan komen
en waar ze naartoe gaan: onze supply
chain start met de meest duurzame
aankopen en eindigt met recycling of
upcycling. In onze verhuurservice
regelen wij alles voor je. Installatie,
levering van verbruiksartikelen en
onderhoud ter plekke - je hebt er zelf
geen omkijken naar. De focus ligt op
het besparen van middelen. Wij halen
vuile handdoekrollen en matten bij je
op voor reiniging (en indien nodig
reparatie) in onze wasserijen en
leveren de producten schoon weer bij
je af.

CWS.COM / HYGIENE

1	Blue Angel geldt voor de dochterondernemingen CWS‑boco Deutschland GmbH, CWS ‑ boco BeLux N.V., CWS Hygiene Nederland
B.V., CWS‑boco Suisse SA, CWS‑boco Ireland Ltd. Hygiënecertificaat geldt voor de dochterondernemingen CWS‑boco Deutschland
GmbH, CWS‑boco BeLux N.V., CWS Hygiene Nederland B.V., CWS‑boco Suisse SA.
2 Bron: LCA of mechanical handdrying systems: A comparison of cotton and paper towels, thinkstep 2016.
3	"Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife", 1998, herdruk van medische special, uitgave 09/98, LTH-Verlag.
4 In een gemiddeld bedrijf met 50 werknemers die 4 keer per dag hun handen wassen
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Ecoilet:
je groene visitekaartje

Zichtbare duurzaamheid in de toiletruimte: ons Ecoilet concept wordt toegekend voor het gebruik
van CWS (bio-)katoenen handdoekautomaten, schuimzeepdispensers, sensorkranen en gerecycled
toiletpapier. De combinatie van deze hygiëneoplossingen zorgt voor een besparing op energie,
grondstoffen en verbruiksmaterialen.
Bio-katoenen handdoekautomaat

Toiletpapierhouder met gerecycled papier

• Bekroond met het Blue Angel-ecolabel
(RAL‑UZ 77) en het hygiënecertificaat¹
• Bio-katoenen handdoekrollen verbruiken tot
63% minder energie, produceren tot 79%
minder afval en tot 48% minder uitstoot van
broeikasgassen²
• Een handdoekautomaat zorgt ervoor dat
er steeds een schoon stuk handdoek
beschikbaar is voor elke gebruiker
• Optimale hygiëne dankzij scheiding van
schone en gebruikte handdoeken

• In vergelijking met nieuw papier wordt bij
de productie van gerecycled papier minder
energie verbruikt²
• Ons gerecycled papier draagt het EU-ecolabel
voor een lage impact op het milieu
• Een afremmechanisme in de toiletpapierhouder
zorgt voor 20% besparing op papierverbruik

Schuimzeepdispensers
• Het voor geschuimde zeepconcentraat
bespaart op waterverbruik met ongeveer
30%³
• Door dit spaarzame gebruik kan de
zeepconsumptie worden verminderd met
ongeveer 50%³

Sensorkranen
• De sensorkraan zorgt voor tot wel 70%
waterbesparing. Dit leidt tot een besparing
van 95.000 liter per jaar en dus lagere kosten
voor waterverbruik4
• De kraan blijft niet onnodig lopen
• Een lekkende kraan kost duizenden liters
water, een sensorkraan voorkomt dit
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Ons verhuurmodel:
ervaar hoe wij alles voor
je regelen

In onze verhuurservice regelen we alles voor je. Van installatie tot levering van verbruiksartikelen en onderhoud
ter plekke. We denken graag na over de beste hygiëneoplossingen voor jouw sanitaire ruimte(s), zodat jij je kan
concentreren op je dagelijkse werk - en naar de sanitaire ruimte(s) geen omkijken hebt.
Zo maken we dat waar:
• Wij geven deskundig advies met oplossingen die
passen bij jouw wensen, eisen en behoeftes
• Dankzij onze kennis en ervaring weten we precies
hoeveel verbruiksartikelen jij nodigt hebt. Niet meer
en niet minder!
• Op regelmatige basis leveren wij nieuwe
verbruiksartikelen, zodat je altijd kan vertrouwen op
voldoende beschikbaarheid. Je hoeft hiervoor niets
te doen, en daarmee bespaar je tijd. Het bespaart je
ook ruimte, want je hoeft alleen die artikelen op te
slaan die je op dat moment nodig hebt

Volledige ontzorging.
Elke dag

• Natuurlijk zijn we flexibel en kunnen de servicecycli
desgewenst worden aangepast. Of het nu gaat om
andere servicedagen of aangepaste verbruikshoeveelheden – we denken graag met je mee
• Jouw dispensers zijn bij ons in goede handen.
Wij zorgen voor het onderhoud en, indien nodig,
reparatie of vervanging
• Met onze oplossingen kun je in de sanitaire ruimte
een beleving creëren waardoor de bezoeker de
ruimte met een glimlach verlaat
• Wij staan voor je klaar: aan de telefoon, via de e-mail
en tijdens onze regelmatige servicebezoeken.
Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek.

1. Ophalen
2. Sorteren

6. Levering

Service cycle

5. Reparatie of
vervanging

3. Wassen
en drogen

4. Kwaliteitscontrole
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Onze hygiëneoplossingen voor jou

Heb je speciale wensen op het gebied van hygiëne? Wil je jouw duurzaamheidsbeleid doortrekken naar de
toiletruimte? Onze oplossingen op het gebied van hand- en toilethygiëne zijn afgestemd op jouw wensen
en behoeften. En wanneer je kiest voor CWS, heb je nergens meer omkijken naar, want in onze
verhuurservice regelen we alles voor je.

Alles wat je nodig hebt voor handen wassen
Crème-zeep
• Zeepkwaliteiten op maat (dermatologisch getest)
• Ondersteunt het HACCP-concept
• Eenvoudige vervanging van de crèmezeepflacon dankzij het
click-in flessensysteem

Paradise Cream Slim
• Ergonomische
eenhandsbediening via hendel
• 500 ml inhoud
= ca. 800 porties
• Reservetank = ca. 160 porties
Paradise Cream Universal
• Ergonomisch met
eenhandsbediening via
een hendel
• 1,000 ml inhoud
= ca. 1,600 porties
• Reservetank = ca. 160 porties

Schuimzeep
•
•
•
•

Zeepkwaliteiten op maat (dermatologisch getest)
Ca. 50% minder zeep en 30% minder waterverbruik1
Ondersteund het HACCP-concept
Druppelvrije dispensers, geen kleverigheid aan de pomp,
lange levensduur en luchtdichte bescherming
• Eenvoudige vervanging van de schuimzeepfles dankzij het
click-in flessensysteem

Paradise Foam Slim
• Ergonomische
eenhandsbediening via hendel
• 500 ml inhoud
= ca. 1.250 porties
• Reservetank
= ca. 250 porties

¹ Bron: “Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife”, 1998,
reprint of medical special, Issue 09/98, Ith-Verlag

Paradise Foam Universal
• Ergonomisch eenhandsbediening via een hendel
• 1,000 ml inhoud
= ca. 2,500 porties
• Reservetank = ca. 250 porties

Antibacteriële producten
Paradise Antibact
• Voldoet aan alles eisen voor het hygiënisch handen wassen
volgens EN 1499
• Bacterie- en virusdodend middel
• VAH-gecertificeerd
• Vrij van alcohol, parfum en oplosmiddelen
• Ondersteunt richtlijnen zoals HACCP and LMHV
• Dermatologisch getest en pH neutraal
• Eenvoudige vervanging van de flacon dankzij het click-in
flessensysteem.
• 500 ml = ca. 310 gebruiksdelen
• Reservetank = ca. 60 gebruiksdelen
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Handlotion
Paradise Foam NT
• Contactloze verstrekking met
automatische stopfunctie
zonder druipen
• 500 ml inhoud
= ca. 1,250 porties
• Reservetank
= ca. 250 porties

Paradise Desinfect
• Voldoet aan alle eisen met betrekking tot het hygiënisch
handenwassen volgens EN 1499 en hygiënische
handdesinfectie in overeenstemming met EN 1500
• Bacterie- en virusdodend middel
• VAH-gecertificeerd
• Ondersteunt richtlijnen zoals HACCP en LMHV
• Contactvrije uitgifte met automatische stopfunctie zonder
druppelen
• Paradise desinfectiegel wordt snel geabsorbeerd en laat de
huid aangenaam en niet plakkerig aanvoelen
• De compatibiliteit met de huid is dermatologisch getest
• 500 ml inhoud = tot 170 porties
• Reservetank = ca. 30 porties
• Eenvoudige vervanging van de fles dankzij het click-in
flessensysteem

Paradise Handlotion
• Bescherming en duurzame
zorg voor de huid met een
zachte lotion
• Ergonomisch met eenhandsbediening via een hendel
• Druppelvrije afgifte
• Eenvoudige vervanging van
de lotionfles dankzij het
click-in flessensysteem.
• 500 ml inhoud =
ca. 800 porties
• Reservetank = ca. 160 porties

Aanvullende producten:
• CWS-desinfectiepaal
• CWS lekbak
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Alles wat je nodig hebt voor handen drogen

Katoenen handdoekrol

• Voldoet aan de eisen van het Robert Koch Instituut (RKI) op
het gebied van hygiëne voor handdoek met eenmalig gebruik
• Optimale hygiëne door scheiding van vers en gebruikte
delen (2-kamersysteem)
• Automatische terugtrekking van gebruikt deel en einde van
de rol (terugtrekkingssysteem)
• Gemakkelijke vervanging van katoenen handdoekrollen
(eenvoudig laadsystemen)
• Voorgedefineerde handdoekporties
• Bekroond met de Blauwe Engel (Blue Angel) en het
Hygienezertifikat (hygiënecertificaat)¹

Paradise Dry Slim / NT
• Verkrijgbaar in sensorgecontroleerde en
manuele versies
• ca. 110 handdoek portions
• De witte katoenen rollen
zijn ook verkrijgbaar in
biokatoen, GOTS
gecertificeerd

Paperroll
Paradise Paperroll NT
• Non-touch papierrol dispenser
• Ondersteunt het HACCP concept
• Restrolfunctie met automatische rolwisseling
• Eco mode: verkorte papierporties wanneer de capaciteit
onder de < 20% zakt om het papier langer te laten meegaan
• Selecteerbare papierlengte (20, 25, 30, 35 cm)
• Selecteerbaar afgifte-interval (0, 3, 5 seconds)
• Selecteerbare sensorgevoeligheid (laag, medium, hoog)
• Eenvoudige vervanging van de papierrol
(eenvoudig laadsysteem)
• Werkt op batterijen (4xD)
• Capaciteit tot 900 porties

Paradise Paper Slim
• Geschikt voor gebruik in keukens, laboratoria, enz.
• Compatibel met alle standaard soorten gevouwen papieren
handdoeken

¹ Blue Angel:
Geldt voor de dochterondernemingen CWS-boco Deutschland GmbH,
CWS-boco BeLux N.V., CWS Hygiene Nederland B.V., CWS-boco Suisse SA
CWS-boco Ireland Ltd.
Hygienezertifikat (hygiënecertificaat):
Geldt voor de dochterondernemingen CWS-boco Deutschland GmbH,
CWS-boco BeLux N.V., CWS Hygiene Nederland B.V., CWS-boco Suisse SA.

Paradise Paper Slim
• Voor ca. 300 papieren
handdoeken
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Paradise DUO
• Mechanische dispenser met
reserve rol functie
• Automatische activering van de
reserverol wanneer de eerste rol
is opgebruikt
• Vervanging van de katoenen
handdoekrol terwijl de tweede
dispenser nog beschikbaar is
voor gebruik
• Tot ca. 220 handdoekdelen

Paradise Paperroll
• Contactloos mechanisch systeem (alleen het papier wordt aangeraakt)
• Automatisch snijmechanisme voor 25 cm porties
• Wiel (noodwiel) voor papieruitvoer
• Snelle vervanging van de papierrol (eenvoudige laadsysteem)
• Geen stroom- of accutoevoer nodig
• Capaciteit van ca. 400 porties

Paradise Paper Universal
• Voor ca. 600 papieren
handdoeken

Onze katoenen handdoeksystemen dragen het
Blue Angel-milieulabel, omdat ze afval vermijden en
watervervuiling verminderen. Het hygiënecertificaat
omvat de gehele servicecyclus van onze rollen vanaf
het gebruik in de dispenser tot en met het ophalen,
wassen en afleveren ervan.
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Alles wat je nodig hebt voor toilethygiëne

Toiletpapierhouder

Paradise Toiletpaper
• Twee rollen toiletpapier in één dispenser
• Continue beschikbaarheid dankzij de reserve rol
• Reserve rol niet vrijgegeven totdat de eerste rol is gebruikt
• Geïntegreerde rolklem voorkomt eindeloos afrollen

Paradise Superroll
• Perfect voor gebruik in drukbezochte sanitaire ruimtes
• Kostenefficiënt, volledig gebruik van grote rollen dankzij
geïntegreerde reserverolhouder
• Aanzienlijk lagere onderhoudsvereisten
• Eenvoudig en schoon scheuren van papier dankzij botte
tanden
• Geïntegreerde rolklem voorkomt eindeloos afrollen

WC-brilreiniger

Paradise Seatcleaner
• Voor het handmatig reinigen van de toiletbril
• Snelwerkend oppervlaktedesinfectiemiddel volgens EN
13697
• Bacteriedodend middel
• VAH-gecertificeerd
• Ondersteunt concepten en richtlijnen zoals HACCP and
LMHV
• Residu-vrij. Vrij van parfums en aldehyden
• Eenvoudig gebruik en druppelvrij spuiten
• Ca. 1,500 porties per 300 ml flacon
• Eenvoudige vervanging van de flacon met reinigingsvloeistof
dankzij het gepatenteerde click-in flessensysteem

Paradise Cleanseat
• Automatische reiniging van de toiletbril na elk gebruik
• Alcoholvrij oppervlaktedesinfectiemiddel
• Bacterie- en virusdodend middel
• Voorkomt de ontwikkeling van kalkaanslag, urineaanslag en
geurtjes
• Geen afval zoals papier of plastic (van bekledingen van
stoelen of stoelhoezen, enz)
• Mogelijkheid om het reiningsproces handmatig te activeren
voor gebruik
• Display geeft informatie over de status van het systeem
• “Universele” versie voor gebruik in alle gebieden met normaal
bezoekers verkeer, op batterijen
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Geur

Geusysteem

Paradise Air Bar
• Intelligent verspreidingsconcept voor een gelijkmatige
verdeling van de geur (geen spray)
• 2-kamersysteem voor langdurige frisheid en het gebruik van
verschillende geuren (vermijdt het wennen aan één
specifieke geur)
• Neutralisatoren in de geur elimeneren ook slechte geuren

Afval

Afvalbak

• Speciaal gecreëerde CWS geuren voor gebruik binnen en
buiten de sanitaire ruimte
• Sensorgestuurde dag/nachtschakelaar
• Instelbare intensiteit
• Servicelampje aan de buitenkant geeft aan dat er
onderhoud nodig is
• Werkt op batterijen

Hygiënebox
Paradise Paper Bin
• Verkrijgbaar in twee
maten: capaciteiten van
23 L en 43 L
• Verwijderbaar deksel
• Verborgen opening
• Staand of wandmontage

Paradise Ladycare
• Afvalbak voor het
milieuvriendelijk en correct
verwijderen van sanitair afval
• Vermindering van
verstoppingen van de afvoer
• Hygiënische geurzakjes
voorkomen slechte geurtjes
• Speciale deksel verbergt de
zichtbaarheid van de inhoud
• Verkrijgbaar in sensorgestuurde
en handmatige versies
beschikbare capaciteiten: 11 L
en 21 L
• Vloer- of wandmontage

Afgestemd op jouw wensen
• Maatwerk: kies een van de standaard coverkleuren of ga voor een eigen motief,
passend binnen jouw huisstijl

• Veiligheid: het geïntegreerde slot voorkomt diefstal van de inhoud van de dispenser
• Robuust: alle dispensers zijn gemaakt van “hufter-proof” materiaal

Coverkleuren
Maatwerk

CWS ParadiseLine

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.com / hygiene

HY-INT-NL-ParadiseLine

Ganzheitlich
nachhaltig
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