
De eerste stap 
richting een 
veiliger en 
gezonder morgen



Verbeterde 
veiligheid en 
hygiëne
Goede hygiëne zorgt voor een werkomgeving waarin het prettig werken en verblijven is. Het bevordert de 
gezondheid en veiligheid van je medewerkers en bezoekers. 

CWS maakt goede hygiëne mogelijk. Onze schoonloopmatten houden vuil, vocht en stof tegen. Zo 
voorkom je dat mensen uitglijden, bescherm je de vloer en zorg je voor een nette uitstraling. Met de 
moppen en microvezeldoeken van CWS ben je verzekert van fris gereinigde vloeren en oppervlakken. 
Door onze wissel- en reinigingsservice nemen we je bovendien het werk uit handen.

Graag gaan we met jou in gesprek om de beste oplossing voor jouw organisatie samen te stellen.



De voordelen op een rij

Verbeterde veiligheid en hygiëne
• Een schoonloopmat voorkomt uitglijders en 

valincidenten als gevolg van natte en vuile vloeren
• Een schoonloopmat houdt tot wel 94% van het 

stof, vuil en vocht vast
• De moppen en microvezeldoeken van CWS reinigen 

vloeren en oppervlakken effectief en dragen bij aan 
verbeterde hygiëne

Besparing
• Door enkel op de mat te stappen, haal je al vuil en 

vocht onder de schoenzool vandaan. Hierdoor kun je 
aanzienlijk besparen op schoonmaaktijd- en kosten

• Dankzij de verbeterde veiligheid verlaag je de 
aansprakelijkheid voor werkgeversongevallen

• Een nergens-naar-omkijken-service: de matten, 
moppen en doeken worden door ons gewisseld, 
gereinigd en indien nodig vervangen. Hierdoor 
bespaar je tijd en geld.

Verhoogde uitstraling
• Een goed onderhouden schoonloopmat en fris 

gereinigde vloer zorgen voor een uitnodigende 
ontvangst

• Je hebt minder zichtbaar vuil en slijtage aan 
vloeren doordat vuil en vocht worden opgenomen 
door de mat

• Een kleurvaste mat zorgt voor een eenduidige 
uitstraling

Duurzame oplossing
• Door het gebruik van een schoonloopmat heb je 

minder schoonmaakmiddelen en water nodig voor 
het reinigen van de vloer

• Wij reinigen de matten en microvezeldoeken in onze 
wasserij met water dat wordt hergebruikt. Na afloop 
van de levensduur van een mat worden de matten 
gerecycled

• Onze matten zijn gemaakt van duurzaam materiaal: 
zo bestaan de vezels van de logomat voor 50% uit 
gerecyclede PET-flessen



Wist je dat:

40% van het schoonmaakbudget naar het 
schoonmaken van vloeren gaat? Slechts 10% van 
het stof wordt door de stofzuiger verwijderd.

42% van de bezoekers de netheid van een bedrijf 
beoordeelt op basis van de vloer?

Doeltreffende vloerverzorging de kosten voor 
reiniging van de vloeren met 70% kan verlagen?

Bij slechte weersomstandigheden 12 keer meer 
vuil wordt binnengelopen in een gebouw?

35% van alle ongevallen op het werk het gevolg is 
van struikelen, uitglijden en vallen? In 90% van 
deze gevallen gebeurt dit op een natte vloer.

Ongeveer tot 80% van het vuil in gebouwen wordt 
veroorzaakt door stof en vocht dat door bezoekers 
van buitenaf mee naar binnen wordt gebracht?



4. Kwaliteitscontrole

5. Reparatie of  

vervanging

Service cycle
6. Levering

1. Ophalen

2. Sorteren

3. Wassen 

en drogen

Volledige ontzorging, elke dag
Onze verhuurservice is de perfecte oplossing voor een goede verzorging en reiniging van vloeren en 
oppervlakken. Wij nemen het werk uit handen zodat jij hier geen omkijken naar hebt. Zo maken we dat waar:

• Wij geven deskundig advies met oplossingen die 
passen bij jouw wensen, eisen en behoeftes.   

• Onze servicemedewerker wisselt op afgesproken 
tijdstippen de vuile mat en gebruikte moppen en 
doeken om voor een frisgewassen exemplaar. 

• Wij zorgen voor het onderhoud en de reiniging. De 
producten worden in gespecialiseerde wasserijen 
behandeld. Onze gecertificeerde wasprocessen 
zijn milieuvriendelijk en garanderen langdurige 
hygiëne. 

Servicemodel



Onze hygiëneoplossingen voor jou
Standaard schoonloopmatten
Beschikbaar in verschillende afmetingen en in een 
neutrale kleur die het vuil het beste maskeert. De 
matten zijn gemaakt van High Twisted Nylon (HTN). 
Dankzij deze hoogpolige nylonvezel wordt vuil en vocht 
eenvoudig geabsorbeerd: de schoonloopmatten 
kunnen tot 4 liter water en 800 gram vuil per m2 
opnemen. Het vuil verzamelt zich onzichtbaar onder in 
de mat en wordt niet mee naar binnen gelopen. 

Logomatten
Liever een design volledig naar eigen wens? Kies dan 
voor een logomat. Deze kun je inzetten om je huisstijl 
uit te dragen en/of een boodschap over te brengen, 
zoals ‘Houd afstand’, of ‘Desinfecteer hier je handen’. 
Met een eigen ontwerp ben je verzekerd van de 
aandacht van je klanten en bezoekers. 

Online designertool
Zelf je mat ontwerpen is heel eenvoudig met de online 
designertool van CWS. Een ruime keuze aan kleuren in 
combinatie met een hoogwaardige, fotografische 
printkwaliteit zorgen voor de perfecte blikvanger. 

Buitenmatten
Een buitenmat leg je bij de entreedeur neer, om het vuil 
vóór binnenkomst al tegen te houden en je vloer zo 
extra te beschermen. De mat heeft door zijn structuur
een extra schrapend effect, waardoor grover vuil zoals 
zand en modder eenvoudig van de schoenzool 
verwijderd wordt. 

Inloopmatten
Inloopmatten zorgen voor een professionele entree. 
Anders dan bij een schoonloopmat wordt een 
inloopmat op maat ingesneden bij jou op locatie en in 
een uitsparing in de vloer geplaatst. Optioneel kun je 
ervoor kiezen om je logo of een boodschap op de 
inloopmat te plaatsen. 

Moppen & microvezeldoeken
Onze moppen en microvezeldoeken zijn effectief, 
veelvuldig toepasbaar en hebben een lange 
levensduur. Een emmer en wasnet zijn inbegrepen 
voor een hygiënische opslag en afvoer van gebruikt 
materiaal. De microvezeldoeken zijn beschikbaar in 
5 verschillende kleuren voor een gestructureerd 
reinigingsproces volgens hygiënestandaarden en 
HACCP.



Goed voor mensen
Schoonloopmatten beschermen je medewerkers en bezoekers 
tegen uitglijden en vallen. De moppen en microvezeldoeken van 
CWS zorgen voor een fris gereinigde vloer en oppervlakken. Met 
complete oplossingen bevorderen we de hygiëne en dragen we bij 
aan een veilige en gezonde werkomgeving.

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. 
Zo bestaan de vezels van onze logomatten voor 50% uit gerecycled 
post-consumer plastic. We onderhouden en repareren onze 
producten indien noodzakelijk. Dit resulteert in een langere 
levensduur. Met innovatieve optimalisaties in onze bedrijfsprocessen 
realiseren we bovendien continu besparingen in het gebruik van 
water, energie en grondstoffen.

Goed voor jouw organisatie
Goede hygiëne bespaart kosten. Onze oplossingen bevorderen de 
veiligheid en hygiëne. Door gebruik te maken van een mat, wordt de 
kans op ongevallen aanzienlijk verminderd. Op deze wijze dragen we 
bij aan een lager ziekteverzuim in jouw organisatie. Bovendien 
bespaar je op schoonmaakkosten door onze wissel- en 
reinigingsservice.



cws.com/floorcare


