
Funktion 
Säkerhet 
Hygien
Arbetskläder för proffs

Hyrservice – 
Packat och klart!
Vi hämtar era smutsiga textilier och levererar 
rena. I servicen ingår även kvalitetskontroll. Allt 
för en cirkulär ekonomi.

All service av 
arbetskläder
CWS är en av Europas ledande leverantörer 
av tvätt- och textilservice tjänster. Genom 
att hyra arbetskläder, undviker ni dyra 
investeringar, ökar er kostnadskontroll och 
skapar en bättre totalekonomi. Hos oss får ni 
dessutom engagerade och serviceinriktade 
kontaktpersoner som ser till att kvalitetssäkra      
er vardag.

08 - 520 22 500 
info.se@cws.com 
cws.com

C W S . C O M

1. Upphämtning  
av gods

2. Sortering

3. Tvätt & Tork

4. Kontroll

5. Reparation  
och byten

6. Leverans



Varför ska  
man hyra?
Kostnadseffektivitet
Med vår hyrservice har du alltid rätt plagg 
hemma. Inget kapital binds upp i plagg 
som åldras och slits och på så sätt hålls 
dina kostnader nere.

Kvalitet
Vi eftersträvar högsta kvalitet, därför 
samarbetar vi bara med de miljösmarta 
leverantörer som ligger i framkant av 
utvecklingen.

Gemensam profil
Vi erbjuder även profilering av plagg med 
logo, tryck eller brodyr.

Helhetslösning
Vi kan även leverera entrémattor, 
handdukar, handskar, skor m.m. för en 
komplett helhets-lösning av textilier. 

Hanteringen av arbetskläder
Vi hanterar all logistik gällande hämtning 
och lämning av arbetskläder, vilket frigör 
arbetstid för er.

Online-system
Vårt online-system hjälper dig med 
hanteringen av dina arbetskläder.

Miljövänlig 
service med 
bäst kvalitet
Att alltid ha tillgång till rätt arbetskläder är en 
förutsättning för att arbetet ska flyta smidigt.  
Rätt plagg för rätt jobb handlar också om 
säkerhet och effektivitet i arbetet, och ytterst 
om personalens arbetsglädje. Det är överlägset 
bättre och mer pålitligt att ha arbetskläder som 
löpande hyrservice. Ni slipper binda kapital i ett 
eget lager av plagg som åldras och slits, och 
som potentiellt sett inte passar i takt med att 
bemanningen förändras. Med hyrkläder från CWS 
får ni stor flexibilitet och kan alltid byta storlekar, 
med snabba och pålitliga leveranser. Ni får inte 
bara bättre kostnadskontroll och totalekonomi, 
tillsammans är vi dessutom miljövänliga.


