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Helomfattande hygienlösningar med CWS

CWS Hygienlösningar
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De flesta av oss tar folk i hand varje dag, och just sådan
kontakt mellan människor är perfekt för bakterier som vill
sprida sig – med sjukdom och arbetsfrånvaro som potentiellt
resultat. Varje dag kommer vi alla i kontakt med miljontals
bakterier, men det går faktiskt att hindra sjukdomsspridning
med ganska enkla medel: genom att regelbundet tvätta och
torka händerna.
”För en hälsosammare och säkrare morgondag” – det är vårt
motto. Vi erbjuder den perfekta lösningen för en förbättrad
arbetsplatshygien som är både resurssnål och hållbar. Våra
hyrserviceavtal innehåller många flexibla alternativ som gör att
ni kan ägna er åt er kärnverksamhet istället för åt hygienfrågor.

30 %
Endast en knapp tredjedel av
toalettbesökare på arbetsplatser
använder tvål när de tvättar sina
händer!
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Färre sjukdagar

Det vanligaste sättet smittsamma sjukdomar sprids är via våra händer. Noggrann tvätt av händerna med tvål
och vatten håller därför nere graden av sjukdomsfall, vilket dessutom reducerar kostnader för arbetsgivaren
och frånvarotillfällen för den anställde.

Otvättade händer bär på
miljoner bakterier?

Regelbunden tvätt av
dina händer kan reducera
risken att du blir sjuk i
influensa med

50 %?
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Visste
du att:

Vi blir glada
av att vistas i en
miljö som bidrar med
positiva intryck?

80 %

av smittsamma
sjukdomar överförs via
våra händer?

Våta händer bär
på tusen gånger
fler bakterier än
torra händer?
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Förbättrad hygien och
ökat välmående
1

 
Tvål är ett måste
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Använd Non-Touch-dispensrar

• Enbart vatten räcker inte: tvål är nödvändigt för att
skölja bort bakterier och smuts.

• Sensorkontrollerade dispensrar (Non-Touch) bidrar
med klart förbättrad hygien.

•S
 kumtvål löddrar snabbt och sköljs av lika snabbt,
vilket sparar vatten.

• De är också enklare att hantera för barn, äldre och
personer med funktionsvariation.
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Torka på rätt sätt
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WC-hygien

•H
 anddukar avlägsnar de bakterier som eventuellt
finns kvar på nyligen tvättade händer.

• Rena toalettsitsar är en nödvändighet för god
hygien och en välmående arbetsplats.

•V
 iktigt: använd endast engångshanddukar.

• Ni kan även bidra med ännu högre säkerhet
genom automatiska eller manuella desinfektionsautomater.
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Desinfektion

Bakteriedödande (desinficerande) medel är ett 		
bra komplement till att tvätta händerna. Särskilt:
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Dofta gott, må bra

• En välluktande doft ökar förnimmelsen av god
hygien, vilket bekräftas av 84 procent av de
svarande i en internationell hygienstudie1

•u
 nder de perioder då vissa sjukdomar grasserar,
eller
• i fall av frekvent kontakt med människor som är
sjuka eller har försvagat immunsystem.

• Dessutom har en väldoftande arbetsplats även
en positiv inverkan på produktiviteten. 1
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Hållbar möblering
Att spara på resurser innebär också att spara pengar. De flesta tänker dock inte på att skumtvål exempelvis
räcker betydligt längre än flytande tvål. Skumtvål sänker även vattenförbrukningen eftersom skummet bildas
först när det lämnar dispensern och man behöver inte tillsätta vatten. CWS resurssnåla produkter är
skonsamma både för miljön och ert utgiftskonto.

Ett ”grönt” badrum
Är det viktigt för er verksamhet att skydda våra naturresurser?
Är det också viktigt att hålla vattenkonsumtion och avfallsmängden så låg som möjligt? Vi ger er i så fall gärna råd kring
hållbara hygienlösningar som stöder ert miljöarbete. Och vi
hjälper er i ert fortsatta miljöengagemang genom att synliggöra det i era hygienutrymmen med ekologiska varumärken
för hållbar möblering. Alla våra ekologiska varumärken
reducerar nämligen åtgången av vatten, resurser och förbrukningsvaror.
CWS som företag tar helhetsansvar - från produktion till
användning och omhändertagande till bearbetning. Våra
tvätterier och verksamhet är certifierade enligt ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 och Svanen.
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Cirkulär ekonomi
Redan innan termen cirkulär ekonomi hamnade
på allas läppar erbjöd CWS faktiskt exakt detta:
hållbara och återanvändbara lösningar i ett
all-inclusive-paket – som fungerar utan att ni
behöver tänka på det.

Vår service är gjord för att vara resurssnål:
vi samlar in era dispensrar och behållare och
fraktar dem till vår rengöringscentral, där de
tvättas och repareras om nödvändigt – istället för
att slängas. Kretsloppet innebär att samma
produkter används om och om igen.

CWS.COM / HYGIENE
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Ert gröna visitkort

Synliggjord hållbarhet för era hygienutrymmen: våra ekologiska lösningar och varumärken kretsar främst		
kring våra effektiva skumtvålsautomater samt våra återvunna papperslösningar, som dessutom är certifierade
enligt EU Blomman. Tillsammans hjälper dessa produkter er att reducera åtgången på vatten, resurser och
förbrukningsvaror.

CWS Skumtvålsautomat
• Det självlöddrande skumtvåls-		
koncentratet reducerar vattenkonsumtionen med runt
30 procent. 1
• Den sparsamma åtgången
minskar tvålförbrukningen med
runt 50 procent.1
• Certifierad enligt EU Blomman.

CWS Pappershandduksautomat NT

CWS Toalettpappershållare med
återvunnet papper

• Eco-läge: förkortad papperslängd när kapaciteten når under
20 procent, för att papperet ska
räcka längre.

• Produktion av återvunnet papper
använder inte lika mycket energi
som det behövs för att nytillverka
papper. 2

• Varar upp till 900 utmatningar.

• Vårt återvunna papper bär märket
EU Ecolable som ett bevis på den
låga miljöpåverkan.

• Återvunnet papper.
• Certifierad enligt EU Blomman.

• En inbyggd spärr i behållaren
säkerställer dessutom sparsamt
användande.
• Certifierad enligt EU Blomman.

1	“Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife”, 1998, reprint of medical special, Issue 09/98, Ith-Verlag.
2 LCA of mechanical hand-drying systems: A comparison of cotton and paper towels, thinkstep 2016.
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Fullständigt nöjd med
fullservice från CWS
Vi vänder dagligen ut och in på oss själva för att tillgodose er med de bästa hygienlösningarna – vilket gör att ni
kan fokusera på er kärnverksamhet och slipper fundera på hygienfrågor.
•R
 esultatet är att vi tagit fram alla svar: vi kan avgöra
exakt vilka material ni behöver för att möta era
hygienkrav.

• Vi tar hand om era dispensrar, automater och
behållare – vare sig det handlar om underhåll,
reparation eller om att ersätta dem med nya.

•V
 i tar hand om alla leveranser av era förbrukningsvaror: det spar tid och ni behöver aldrig inventera
eller lägga tid på beställningar.

• Vi finns här för er: via telefon, epost eller på våra
regelbundna servicebesök. Din kundkontakt kan
såklart också komma på besök för att besvara
frågor eller ta emot feedback.

Vår regelbundna
och pålitliga service
är själva hjärtat i det
som är CWS.

1. Upphämtning
av gods

2. Sortering

6. Leverans

CWS
servicecykel

5. Reparation
och byte

3. Tvätt & Tork

4. Kontroll
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Produkter i din skräddarsydda
hygienlösning

Har ni särskilda hygienkrav i er verksamhet? Söker ni efter en särskilt hållbar hygienprodukt?
Eller kanske både och? Vi har den perfekta lösningen för alla typer av individuella krav.
Vårt servicekoncept är ett personligt all-inclusive-paket. En helomfattande service som fungerar 			
utan att ni behöver tänka på det.

Handtvätt
Skumtvål

• Högkvalitativ tvål som passar alla krav (dermatologiskt testad)
• Använder sig av cirka 50 % mindre tvål och 30 % mindre
vatten, tack vare tvålkoncentrat11
• Stöder HACCP-protokollet för riskanalys och kritiska
styrpunkter
• Droppfri dispenser med lufttätt skydd av flaskans innehåll
• Enkelt att ersätta flaskan, tack vare ett särskilt
Click-in-Bottle-system
1 Källa: “Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife”, 1998,
reprint of medical special, Issue 09/98, Ith-Verlag

CWS Skumtvålsautomat NT
• Non-Touch-dispenser som
stängs av automatiskt utan
att droppa
• 500 ml per flaska =
ungefär 1 250 handtvättar
• Reservbehållare =
ungefär 250 handtvättar
• Mått: 93,6 x 120,4 x 320,2 mm

Tvål
• Högkvalitativ tvål som passar alla krav (dermatologiskt testad)
• Stöder HACCP-protokollet för riskanalys och kritiska
styrpunkter
• Ergonomisk enhandsanvändning utan efterdropp
• Enkelt att ersätta flaskan, tack vare ett särskilt
Click-in-Bottle-system

CWS Tvåldispenser
• 500 ml per flaska =
ungefär 800 handtvättar
• Reservbehållare =
ungefär 160 handtvättar
• Mått: 80,6 x 110,4 x 328,8 mm

Antibakteriella produkter – händer
CWS Desinfektionsautomat NT
• Dubbel effekt: möter alla krav på hygienisk handtvätt enligt EN
1499, samt alla krav på hygienisk desinfektion enligt EN 1500
• Baktericid, jästicid och partiellt viruicid
• VAH-certifierad
• Stöder protokoll och riktlinjer som HACCP och LMHV
• Värdefulla lipid-återhämtande egenskaper
• Non-Touch-dispenser som stängs av automatiskt utan
att droppa
• Snabbt absorberande gel som ger en behaglig känsla
på huden (dermatologiskt testad)
• Enkelt att ersätta flaskan, tack vare ett särskilt
Click-in-Bottle-system
• 500 ml per flaska = ungefär 170 handtvättar
• Reservbehållare = ungefär 30 handtvättar
• Mått: 93,6 x 120,4 x 320,2 mm
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Kompletterande produkter:
• CWS desinfektionspelare eller
väggmontage
• CWS droppskål

CWS Hygienlösningar

CWS Skumtvålsautomat
• Ergonomisk enhandsanvändning utan efterdropp
• 500 ml per flaska =
ungefär 1 250 handtvättar
• Reservbehållare =
ungefär 250 handtvättar
• Mått: 80,6 x 110,4 x 328,8 mm

CWS Skumtvålsautomat
Jumbo
• Ergonomisk enhandsanvändning utan efterdropp
• 1000 ml per flaska =
ungefär 2500 handtvättar
• Reservbehållare =
ungefär 250 handtvättar
• Mått: 93,6 x 120,4 x 320,2 mm

Handlotion
CWS Tvåldispenser Jumbo
• 1 000 ml per flaska =
ungefär 1 600 handtvättar
• Reservbehållare =
ungefär 160 handtvättar
• Mått: 93,6 x 120,4 x 320,2 mm

CWS Handlotionsdispenser
• Skonsam kräm som ger långvarigt verkande vård och skydd
för händerna
• Ergonomisk enhandsanvändning utan efterdropp
• Enkelt att ersätta flaskan, tack
vare ett särskilt
Click-in-Bottle-system
• 500 ml per flaska = ungefär 800
portioner
• Reservbehållare = ungefär 160
portioner
• Mått: 80,6 x 110,4 x 328,8 mm

Antibakteriella produkter - ytor
CWS Ytdesinfektionsdispenser
• Rengöring av toalettsits och
andra ytor
• Manuell rengöring
• Enkel hantering
• Spraya och torka av
• Droppfri
• Rymmer 300 ml = cirka 1500
portioner
• Mått: 84 x 119 x 194 mm
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Handtorkning
Handduksrullar

CWS Pappershandduksautomat NT
• Non-Touch-pappershandduksautomat
• Stöder HACCP-protokollet för riskanalys och
kritiska styrpunkter
• Funktion med automatiskt rullbyte till reservrulle
• Eco-läge: förkortad papperslängd när kapaciteten når under
20 procent, för att papperet ska räcka längre
• Konfigurerbar papperslängd (20, 25, 30, 35 cm)
• Konfigurerbar utmatningsintervall (0, 3, 5 sekunder)
• Konfigurerbar sensorkänslighet (low, medium, high)
• Valbart presentationsläge
• Enkel att ladda med nytt papper, tack vare ett särskilt system
• Drivs med batterier (4xD)
• Varar upp till 900 utmatningar
• Mått: 347 x 251 x 427 mm

Vikta pappershanddukar
CWS Pappershanddukshållare
• Passar i kök, laboratorier, etc.
• Kompatibla med alla standardtyper av vikta pappershanddukar
• Rymmer ungefär 300 pappershanddukar
• Finns med tryckknapp istället för lås
• 297,4 x 150,5 x 336 mm

Toaletthygien
Toalettpappershållare

CWS Toalettpappershållare
• Två toalettpappersrullar i en
dispenser
• Kontinuerligt användande, tack
vare reservrulle
• Reservrullen används först när
den första rullen är slut
• Inbyggt stopp förhindrar
kontinuerlig utmatning av
papper
• Mått: 266 x 182,1 x 173,9 mm
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CWS Toalettpappershållare Jumbo
• Väl lämpad att användas i frekvent
besökta hygienutrymmen
• Kostnadseffektiv användning av
stora pappersrullar, tack vare
inbyggd hållare av reservrulle
• Kräver endast minimalt underhåll
• Enkel och smidig pappersriv, tack
vare de trubbiga tänderna
• Inbyggd spärr förhindrar kontinuerlig utmatning av papper
• Mått: 357,5 x 131,5 x 497 mm

CWS Hygienlösningar

CWS Pappershandduksautomat
• Mekaniskt Non-Touch-system (endast själva papperet
behöver vidröras)
• Automatisk skärmekanik för 25 cm-utmatningar
• Hjul för pappersutmatning
• Enkelt att fylla på nytt papper, tack vare ett särskilt
addsystem
• Behöver varken el eller batterier
• Varar upp till 400 utmatningar
• Mått: 349,1 x 250,8 x 425 mm

CWS Pappershanddukshållare Jumbo
• Passar i kök, laboratorier, etc.
• Kompatibla med alla standardtyper av vikta pappershanddukar
• Rymmer ungefär 600 pappershanddukar
• 299 x 140 x 579 mm

Rengöring av WC

CWS Toalettborste
• Manuell rengöring
• Enkel hantering
• Vägghängd
• Mått: 140 x 345 x 130 mm

CWS Sanitetsautomat WC
• Kopplas via slang till klosetten
• Håller borta smuts, bakterier
och odörer i och från toaletten
• Automatisk portionering
• Smart programmering utifrån
behov och trafik
• Ej för väggmonterade sitsar
• Mått 117 x 82 x 240 mm
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Doft

Doftsystem

CWS Doftautomat
• Intelligent distributionssystem för jämn spridning av doft
• Två doftkammare för användning av olika rumsdofter
(mot dofttillvänjning)
• Neutralisatorer mot dåliga lukter, som rök, svett,
WC- och kökslukter
• Drivs med batteri
• Sensorkontrollerat dag/natt-läge

Avfallshantering
Papperskorgar

• Genomtänkt användargränssnitt för varje patron och
konfigurerbar doftintenistet
• Servicelampa som indikerar underhåll
• 9 exklusiva CWS-dofter för olika användningsområden
(både i och utanför hygienutrymmen) och för en kontinuerlig
rumsuppfräschning
• Mått: 326 x 82 x 84 mm

Hygienavfall

CWS Papperskorg
• Finns i två storlekar:
23 l och 43 l
• Avtagbart lock
• Dold öppning
• Golvstående eller
väggmonterad
• Mått 23 l: 336 x 225 x
550 mm
• Mått 43 l: 425 x 285 x
565 mm

CWS Hygienbox NT 11 l
• Rymmer 11 liter
• Behållare för miljövänlig
hantering av santietsavfall
• Förebygger risk för stopp i avlopp
• Dold öppning
• Non-Touch-dispenser för
hygienisk öppning
• Hygiengel för fräsch doft
• Golvstående eller väggmonterad
• Tillgänglig även i manuell version
• Mått: 345 x 200 x 535 mm

Anpassat till era önskemål
• Skräddarsydd: Välj önskad färg på panelen eller ett eget motiv som matchar
era utrymmen.
• Säker: Det integrerade locket förhindrar stöld av innehållet
• Robust: Alla dispensrar är tillverkade av hållbar plast

Panelfärg
Skräddarsydd
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Servicepaket för dig som vill ha det enkelt
Fräschhet by CWS

Personal och besökare förtjänar en fräsch känsla redan vid entrén.
Därför erbjuder vi Fräschhet by CWS. Service som bekämpar odör
och sprider väldoft.
•
•
•
•
•
•
•

1 st CWS Doftautomat
1 st CWS Sanitetsautomat WC
4 st Doftpatroner per år
6 st Sanitetsvätska 310 ml per år
8 st batterier per år
Första montering av dispensrarna
2 st besök per år med service av dispensrarna samt avlämnande
av årsförbrukning

Friskhet by CWS

Första steget till en frisk arbetsplats går genom händerna. Därför
erbjuder vi Friskhet by CWS.
Service som begränsar virus- och bakteriespridning.
•
•
•
•
•
•
•

1 st CWS Skumtvålsautomat NT
1 st CWS Pappershanduksautomat NT
6 st Skumtvål Eco 500 ml per år
24 st Pappershandduksrullar Eco 150 m per år
18 st batterier per år
Första montering av dispensrarna
1 st besök per år med kontroll av dispensrarna
samt avlämnande av årsförbrukning

Fläckfritt by CWS

Alla uppskattar ett rent toalettbesök. Därför erbjuder vi Fläckfritt by
CWS. Service som gör toalettupplevelsen bättre.
•
•
•
•
•
•
•

Framgångsrikt by CWS

För den ultimata toalettupplevelsen krävs ett rejält helhetstänk.
Därför erbjuder vi Framgångsrikt by CWS. Service med väldigt
mycket extra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 st CWS Doftautomat
1 st CWS Sanitetsautomat WC
1 st CWS Desinfektionsautomat NT
1 st CWS Ytdesinfektionsdispenser
1 st CWS Skumtvålsautomat NT
1 st CWS Pappershanduksautomat NT
1 st CWS Papperskorg 43 l
1 st CWS Hygienbox NT 11 l
1 st CWS Toalettpappershållare
1 st CWS Toalettborsthållare med 6 st toalettborstar
4 st Doftpatroner per år
6 st Sanitetsvätska 310 ml per år
18 st Desinfektionsvätska 500 ml per år
2 st Ytdesinfektionsvätska 300 ml per år
6 st Skumtvål Eco 500 ml per år
13 st Sanitetspåsar Hygienbox NT per år
13 st Sanirods Hygienbox NT per år
24 st Pappershandduksrullar Eco 150 m per år
48 st Toalettpappersrullar återvunnet Eco 100 m per år
32 st batterier per år
Första montering av dispensrarna
2 st besök per år med service av dispensrarna samt avlämnande
av årsförbrukning

Har du behov av andra typer av dispensrar, hygienartiklar eller
toalettborstar, kontakta din säljare.

1 st CWS Desinfektionsautomat NT
1 st CWS Ytdesinfektionsdispenser
18 st Desinfektionsvätska 500 ml per år
2 st Ytdesinfektionsvätska 300 ml per år
4 st batterier per år
Första montering av dispensrarna
1 st besök per år med service av dispensrarna
samt avlämnande av årsförbrukning
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Ganzheitlich
nachhaltig
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.

CWS Sverige
Besöksadress:
CWS-boco Sweden AB		
Domnarvsgatan 11			
163 53 Spånga
Telefon: 020-297 297
E-post: kundservice@cws.com
cws.com
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Kan komma att omfattas av ändringar av teknisk karaktär.

Qualität mit System – in jedem Bereich:

