
Sanitaire hygiëne: 
oplossingen voor 
elke toiletruimte



Een fris en 
hygiënisch toilet 
begint bij CWS
In een schone toiletruimte voelen mensen zich prettiger en nemen ze meer tijd voor hun hygiëne. Zo’n 
ruimte moet hygiënisch zijn, maar ook fris en schoon. Met sanitaire voorzieningen die goed, intuïtief en 
zonder verspilling werken.

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. En dat voelt goed! Graag gaan we met jou in gesprek om de beste oplossing voor jouw 
organisatie samen te stellen.



Hoeveel tijd zitten 
werknemers op 
het toilet?

Meest gebruikte 
strategieën 
om niet op een 
vreemd toilet te 
hoeven zitten

36% 
hangt 

boven de pot

Slechte toilethygiëne verspreidt zich 
als een lopend vuurtje:
Maar liefst 97% van de bezoekers 
geeft aan niet terug te keren naar een 
restaurant als de toiletten niet voldoen 
aan de standaard. Het toilet schoon 
houden is dus zeer belangrijk! 85% 
van de ondervraagden waarschuwt 
familie en vrienden hiervoor. *

*Bron: https://servicemanagement.nl/vieze-toiletten-
schrikt-af/ Onderzoek Cannon Hygiene

31% 
maakt de bril 

eerst schoon met 
toiletpapier

34,5 uur
Dat zijn gemiddeld 4 werkdagen per jaar

33% 
bedekt 
de bril 

met papier



Wist je dat:

Een gebrek aan schone toiletten jaarlijks aan 
1,8 miljoen mensen het leven kost? 

De kans dat je een schoon toilet aantreft 
slechts 39% is? Van de gemeten contactvlakken, 
blijkt de toiletzitting het viest. 

Een virus zich binnen 2 uur van de deurknop 
naar een half kantoor verspreidt? 

Van alle toiletzittingen (toiletbrillen) 33% 
procent vervuild is? Van de spoelknoppen blijkt 
24% (1 op de 4) ernstig besmet.

Bacteriën 24 uur kunnen overleven en de hele 
toiletruimte in minder dan 1 minuut innemen?

De doorspoelknop op een openbaar toilet 
tot wel 6.200 bacteriën kan bevatten 
per vierkante centimeter? 

Bronnen: United Site Services, Nationaal Toiletonderzoek 2018, WHO, Kruidvat



Feel Good Hygiene

Feel safe 
Bij het doorspoelen bevat het 
toilet ongeveer een miljoen 
bacteriën. Het grootste deel 
hiervan belandt op de toiletbril 
en de vloer. Deze zogenaamde 
micro-organismen zijn zo klein 
dat ze bij het opspatten 
meerdere uren in de lucht 
blijven hangen en zich tot wel 6 
meter van het toilet kunnen 
verspreiden. Bij ons vind je alle 
mogelijke producten en 
diensten voor een betere 
toilethygiëne. Wel zo gezond 
voor iedereen. 

Feel comfortable 
Wij vinden dat iedereen moet 
kunnen genieten van een 
ontspannen en prettig 
toiletbezoek. Ongeacht het 
aantal mensen dat het toilet 
gebruikt, onze klanten en hun 
toiletbezoekers zijn altijd 
verzekerd van slimme, 
kwalitatieve producten, goede 
service en een frisse 
toiletruimte. Kortom, een 
positieve beleving. Die 
beleving creëert een moment 
van rust en ontspanning, geeft 
je welzijn een aangename 
boost en zorgt ervoor dat je de 
sanitaire ruimte met een 
glimlach verlaat. 

Feel sustainable 
Een duurzame toiletruimte 
geeft mensen een goed 
gevoel. Door gebruik te maken 
van onze duurzame 
oplossingen, bespaar je water 
en energie. Bovendien werken 
we met ons verhuurmodel al 
jaren volgens de principes van 
de circulaire economie. We 
houden bij waar onze 
producten vandaan komen en 
waar ze naartoe gaan. Onze 
toeleveringsketen start met de 
meest duurzame aankopen en 
eindigt met recycling of 
upcycling. 



Onze hygiëneoplossingen voor jou
Feel safe
• Toiletpapierhouders: bieden een passende 

oplossing voor iedere branche en gebruiksfrequentie. 
Het is mogelijk om meerdere rollen in de houders te 
plaatsen en het papier is eenvoudig bij te vullen. 

• Toiletbrilreinigers: de CWS Paradise Cleanseat biedt 
automatische reiniging van de toiletbril na elk gebruik. 
Hiermee versterk je het hygiënegevoel van de 
gebruiker en de algemene toilethygiëne. De CWS 
Paradise Seatcleaner bevat een snelwerkend 
oppervlaktereinigingsmiddel om de toiletbril na elk 
gebruik handmatig te reinigen. 

• Toiletreiniger: voorkom verspreiding van bacteriën 
en kalkaanslag met de proactieve toiletreiniger. Deze 
geeft bij elke spoeling automatisch vloeistof af voor 
optimale hygiëne. 

• Dameshygiëne: CWS-hygiëneboxen zijn voorzien 
van zakjes die nare geurtjes neutraliseren. Onze 
servicemedewerker verwisselt de hygiënebox 
volgens afgesproken frequentie voor een schoon 
exemplaar. Ook beschikbaar in No Touch.

• Toiletaccessoires: wij leveren toiletaccessoires, zoals 
toiletborstels, afvalbakken en urinoirmatjes. Deze 
matjes zorgen voor een aangename geurbeleving, 
helpen om de schoonmaaktijd te verminderen en 
voorkomen verstopping van het urinoir.

Feel comfortable
• Geur: 80% van de bezoekers stoort zich aan vieze 

luchtjes*. Geurdispensers zoals de CWS Airbar, 
neutraliseren nare luchtjes en zorgen voor een 
aangename geurbeleving. 

• Beleving: ga voor de wow-factor en restyle je 
toiletruimte tot een beleving waarbij alle zintuigen 
worden geprikkeld met behulp van kleuren, geuren, 
geluid en slimme dispensers. 

• Design op maat: Dispenser wrapping is een unieke 
methode om je huisstijl door te trekken naar het 
kleinste kamertje. Onze dispensers, jouw design. 

• Service: In onze verhuurservice regelen we alles voor 
je. Van installatie tot levering van verbruiksartikelen 
en onderhoud ter plekke. Zo ben je altijd voorzien van 
voldoende verbruiksartikelen en de juiste kwaliteit.

Feel sustainable
• Gerecycled toiletpapier: ons milieuvriendelijke 

toiletpapier bestaat voor 100% uit gerecyclede 
vezels. Het is biologisch afbreekbaar en voldoet aan 
zowel het EU Ecolabel als het FSC keurmerk. CWS 
biedt ook Cradle 2 Cradle (C2C) gecertificeerd 
toiletpapier. 

• Handen wassen en drogen: van (bio-)katoenen 
handdoekautomaten tot schuimzeepdispensers en 
sensorkranen. Onze duurzame 
handhygiëneoplossingen dragen bij aan 
vermindering van waterverbruik en afval. 

• 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.

• Serviceconcept: met onze verhuurservice en door 
hergebruik van materialen bespaar je water en 
energie, en dring je het verbruik van grondstoffen 
terug. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.

*Bron: Blauw Research

Ben je benieuwd naar meer
hygiëneoplossingen?
Wij gaan graag met je in gesprek.



Goed voor mensen
Goede (toilet) hygiëne bevordert de gezondheid van je medewerkers 
en bezoekers. Bedrijven en instellingen kunnen bij ons terecht voor 
oplossingen die de toilethygiëne verbeteren. Wij zorgen ervoor dat 
de sanitaire ruimte veilig is en aangenaam voelt. Zo wordt het 
toiletbezoek een moment van rust en ontspanning.

Goed voor het milieu
Een circulaire economie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Met 
onze producten en diensten belasten we de aarde zo min mogelijk. 
We onderhouden onze automaten en repareren deze
indien noodzakelijk. Dit resulteert in een langere levensduur. 
Bovendien worden onze producten opnieuw gebruikt als waardevolle 
grondstof voor nieuwe producten. Met innovatieve optimalisaties in 
onze bedrijfsprocessen realiseren we continu besparingen in het 
gebruik van water, energie en grondstoffen.

Goed voor jouw organisatie
Goede hygiëne bespaart kosten. Met complete oplossingen 
bevorderen we de sanitaire hygiëne en verminderen we de 
verspreiding van ziektekiemen. Op deze wijze dragen we bij aan een 
lager ziekteverzuim in jouw organisatie. Bovendien bespaar je op 
schoonmaakkosten door het gebruik van bijvoorbeeld een toiletbril- 
of spoelwaterreiniger.



cws.com/hygiene


