CWS ParadiseLine.
Exklusiva hygienprodukter.
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Välkommen till Paradiset.
Inom CWS-boco vet vi att såväl kunder som medarbetare uppskattar fräscha och snygga hygienutrymmen.
En designad toalett visar också att företaget värdesätter kvalitet. Hygienprodukterna i serien CWS ParadiseLine
är trendsättare genom att kombinera funktionalitet, innovation, design, ekologi och kvalitet. Dessutom finns
stora möjligheter för individuella lösningar. CWS ParadiseLine är det exklusiva valet för dina hygienutrymmen.
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Produktöversikt:
1 ] Paradise Dry Non‑Touch (NT)*
2 ] Paradise Dry Slim*
3 ] Paradise Paperroll
4 ] Paradise Paper Slim
5 ] Paradise Foam Slim*
6 ] Paradise Foam NT*
7 ] Paradise Cream Slim
8 ] Paradise Handlotion
9 ] Paradise Antibact Slim

10 ] Paradise Disinfect NT
11 ] Paradise Air Bar
12 ] Paradise Seatcleaner
13 ] Paradise Toiletpaper
14 ] Paradise Superroll
15 ] Paradise Paper Bin
16 ] Paradise Ladycare Non‑Touch **
* Svanenmärkt
** Finns även som vägghängd och med manuell matning.
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Active White.
Högteknologisk och unik design i kombination med de elegant vita frontpanelerna skapar en ljus atmosfär. Precis så rent och fräscht ska ett hygienutrymme vara. CWS ParadiseLine, vårt schweiziska premiummärke, gör det
möjligt. Serien har tidlös design, men ändå tydligt moderna linjer.
CWS ParadiseLine passar i alla miljöer.
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Royal Red.
Röd signalerar passion och energi, en läcker accentfärg i ett badrum.
Frontpanelerna har hög kvalitet i glansiga ytor och speglar det extraordinära.
Automaterna för tvålskum och bomullshanddukar på rulle non-touch håller
hög hygienstandard. Gästerna behöver inte röra automaterna för att få önskad
mängd tvål eller en egen personlig handduk. En mycket uppskattad service av
hygienmedvetna gäster.
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Black Pearl.
Svart är tidlöst och för tankarna till klassiska spa. Kombinationen
med kakel och klinker ger ett nästintill magiskt intryck. Gästerna
kommer med nöje tillbaka. Paradise Air Bar ger en miljövänlig,
och mjuk doft, som varar länge. Den har ett diskret utseende och
mycket uppskattad funktion.
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Navy Blue.
Stora hav och stilla vindar. Blå är färgen för hygienutrymmet som ska kännas
som en undervattensvärld. Frontpanelerna är svala och uppfriskande samtidig
som de ger rummet en lugn känsla. Bomullshanddukar på rulle tvättas alltid i
Svanen-märkta tvätterier. Ett val för miljömedvetna kunder som dessutom vill
att gästerna ska få en hygienisk och mjuk handduk att torka sig på.
Bomullshanddukar på rulle håller också hygienutrymmet rent och snyggt.
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Forest Green.
Grön är lugnets och naturens färg. Frontpaneler i grönt ger en mjuk och
harmonisk ton i hygienutrymmet. Som en avslappnande skogspromenad eller
tur över blommande ängar. Paradise Foam NT ger ett behagligt skum i alldeles
lagom mängd. Det Svanen-märkta skumtvålet droppar inte, utan håller handfatet rent och snyggt. Kombinera med Paradise Handlotion NT för mjuka händer.
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Posh Purple.
Starka färger visar mod och uttrycker en unik stil. Frontpanelerna i lila kan med fördel
kombineras med mönstrade tapeter eller kakel i matchande ton. Låt fantasin flöda! Våra
frontpaneler finns i mängder av färger. Automaten för bomullshanddukar på rulle har hög
kvalitet och utmärkt funktion. Serien CWS ParadiseLine har väckt stor uppmärksamhet i
Europa. År 2009 tilldelades serien utmärkelserna Rod Dot Design Award och CMS Purus Award.
År 2011 fick CWS ParadiseLine designpriset Plus X Award för innovation, hög kvalitet, design,
funktion och ekologi, och utsågs dessutom Årets Produkt.
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Silversense.
Silver är den exklusiva färgen för stil. Det är också en tidlös färg som är lätt
att kombinera med hygienutrymmets övriga interiör. Silver glittrar i ljuset
och ger gästen en känsla av lyx. CWS-boco erbjuder alla hygienprodukter
via bekväm hyrservice med personlig rådgivning. Produkterna monteras av
professionell personal och underhålls regelbundet. Vi levererar även förbrukningsmaterialet. Gästen upplever alltid en rent och fräscht toalett.
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Fler skäl att välja
bomull från CWS

IndividualLine.
Vad vill ni berätta för era gäster och medarbetare? Frontpanelerna
kan även användas för kommunikation. Presentera kampanjer, vackra
bilder, era varumärken eller skapa helt nya idéer. Möjligheterna är
oändliga och effekten given. Alla besökare ser panelerna under de
minuter de tvättar och torkar sina händer. Placeringen i ögonhöjd är
genialisk. Budskapet når besökarna på ett ögonblick.
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1 Varje besökare får alltid en egen handduk.
2 En handduk ersätter 40 000 pappershanddukar
3 Gjord av bomull som är snäll mot huden.
4 100 % bomull med hög absorberingsförmåga.

5 Hygienutrymmena hålls rena då det

inte blir några sopor.
6 Full service med regelbundna byten.
7 Svanenmärkt tvätt.
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Design. Mångfald. Individualitet.

ÖVERSIKT

Frontpaneler till automaterna för pappershanddukar, bomullshanddukar, tvål och doft finns i flera färger och
utföranden. Perfekt för att kunna matcha panelerna med badrummets interiör. Designen och snygga färger ger
besökaren en känsla av kvalitet, hygien och komfort. I tabellerna finns presentation av tillgängliga kombinationer.

Paradise Dry Slim

Paradise Dry NT

Paradise Paperroll

• Automat för bomullshanddukar
på rulle.
• Hög hygienstandard tack vare
system som separerar användahanddukar från rena.
• Automatisk indragning av
använd handduk.
• Easy-Loading-System för enkelt
byte av rullar.
• Svanenmärkt tvätt av handduksrullar.

• Automat för bomullshanddukar
på rulle.
• Hög hygienstandard tack vare
system som separerar använda
handdukar från rena.
• Automatisk indragning av använ
handduk.
• Easy-Loading-System för enkelt
byte av rullar.
• Non-touch med automatisk
utmaning av handdukar.
• Svanenmärkt tvätt av handduksrullar.

• Automat för pappershanddukar.
• Enkel avrivning av egen
handduk.
• Mekaniskt Non-touch system.
• Easy-Loading-System för enkelt
byte av pappersrullar.
• Ingen elektricitet eller batteriförsörjning krävs.

Paradise Paper Slim

Paradise Foam Slim

Paradise Foam NT

Paradise Handlotion Slim

Paradise Handlotion NT

• Pump för handlotion.
• Mild lotion som skyddar och
vårdar huden.
• Click In Bottle System för snabb
påfyllning.
• Droppfri.
• Rymmer 500 ml = cirka 800
portioner.
• Reservbehållare = cirka 120
portioner.

• Pump för handlotion.
• Non-touch.
• Mild lotion som skyddar och
vårdar huden.
• Click In Bottle System för snabb
påfyllning.
• Droppfri.
• Rymmer 500 ml = cirka 800
portioner.
• Reservbehållare = cirka 120
portioner.

Produkt

Beskrivning

• Pump för tvåskum.
• 50 % lägre förbrukning med
skumtvålskoncentrat.
• Click In Bottle System för snabb
påfyllning.
• Rymmer 500 ml = cirka 1250
portioner.
• Reservbehållare = cirka 160
portioner.
• Svanenmärkt tvål.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pump för tvålskum.
Non-touch.
Anpassad mängd per portion.
50 % lägre förbrukning med
tvålskumskoncentrat.
Click In Bottle System för snabb
påfyllning.
Rymmer 500 ml = cirka 1250
portioner.
Reservbehållare = cirka 160
portioner.
Svanenmärkt tvål.
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• Behållare för enskilda
pappershanddukar.
• Rymmer cirka 300handdukar.
• Stabil konstruktion i plast.
• Knapp eller lås som
förhindrar stöld.

Ditt motiv

Ditt motiv

Individual
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Din partner för kompletta hygienlösningar.

ÖVERSIKT
Paradise Antibact Slim

Optimal hygienstandard är vår högsta prioritet. Vi har ett komplett sortiment av stilsäkra och funktionella
produkter för hygienutrymmet. Vi har också ett uttalat miljötänkande och stor kostnadsmedvetenhet.
CWS är ett varumärke för hygien, design, innovation och kvalitet för en hållbar utveckling.

Paradise Disinfect NT

Paradise Air Bar

Paradise Seatcleaner

Paradise Toiletpaper

Paradise Superroll

Paradise Paper Bin

Paradise Ladycare

Produkt

Beskrivning

• Pump för desinfektionsgel
• Snabbt absorberande
• Rymmer 500 ml = cirka 170
portioner
• Reservbehållare = cirka 30
portioner
• Non-touch
• Dropfri
• Click In Bottle System för snabb
påfyllning.
• Lås som förhindrar stöld.
• Certifierad enligt EN 1499 och
EN 1500

• Doftbehållare / Luftrenare
• 2-kammarsystem med plats
för reserdoft
• Välj mellan 9 olika dofter
• Lampa indikerar byte av doft
eller batterier
• Lätt att ställa in doft-styrka
• Lås som förhindrar stöld.

• Rengöring av toalettsits.
• Manuell rengöring.
• Enkel hantering – Spraya och
torka av.
• Droppfri.
• Rymmer 300 ml = cirka 1500
portioner.
• VAH-certifierad.

• Behållare för toalettpapper.
• Två rullar.
• Kontinuerlig tillgänglighet med
en reservrulle.
• Integrerad broms för rullen.
• Lås för att förhindra sabotage
och stöld.

• Behållare för toalettpapper.
• Extra stor rulle med integrerad
reservrulle.
• Ekonomiskt alternativ.
• Integrerad broms för rullen.
• Låga underhållskostnader.
• Fönster för att kontrollera nivån.

• Papperskorg
• Finns i två storlekar – 23 liter
och 43 liter
• Avtagbart lock
• Står på golv eller monteras på
väggen.

• Hygienbox.
• Miljövänlig och korrekt avfallshantering av menstruations‑
produkter.
• Gel ger fräsch doft och motverkar odör.
• Speciellt lock skyddar innehållet
från insyn.
• Non-touch.
• Stående eller vägghängd.
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• Pump för antibakteriell
handtvätt.
• Hygiensk rengöring.
• Mild och vårdande för huden.
• Rengör utan alkohol.
• Click In Bottle System för
snabb påfyllning.
• Droppfri.

Ditt motiv

Ditt motiv

Individual
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Visionmaker 0066 20150601

www.cws-boco.se

Leverans

Sortering

Kvalitetskontroll

Tvätt | Finish

Reparation | Utbyte

CWS-boco Sweden AB | Telefon: 0200 - 21 00 66 | info@cws-boco.se
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