CWS ParadiseLine.
Nowoczesne wzornictwo dla łazienek.
przy współpracy z

1]
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Nowoczesna i ekologiczna
kolekcja CWS ParadiseLine
Wysokiej jakości, niezawodne wyposażenie łazienek i toalet to nie tylko wyraz
troski o zdrowie klientów oraz pracowników, ale również wizytówka Państwa firmy.
Marka CWS będąca prekursorem w dziedzinie doskonalenia urządzeń higieny, wzornictwa
i indywidualnych rozwiązań, przedstawia nową innowacyjną kolekcję - CWS ParadiseLine.

Pełna oferta podajników:
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4]
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Paradise Dry Non‑Touch *
Paradise Dry Slim
Paradise Paperroll
Paradise Paper Slim
Paradise Foam Slim
Paradise Foam Non‑Touch *
Paradise Cream Slim

8]
9]
10 ]
11 ]
12 ]
13 ]
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Paradise Handlotion Slim
Paradise Antibact Slim
Paradise Disinfect
Paradise Air Bar
Paradise Seatcleaner
Paradise Toiletpaper
Paradise Superroll

* NT (Non-Touch) – system bezdotykowej obsługi
** LadyCare – pojemnik bez uchwytu / z uchwytem ściennym / z uchwytem NT
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15 ] Paradise Paper Bin
16 ] Paradise Ladycare Non‑Touch **
17 ] Paradise Cleanseat
Power / Universal
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CWS ParadiseLine. Przegląd kolekcji
Dbałość o najwyższe standardy higieny jest naszym głównym priorytetem. CWS oferuje pełną gamę podajników i dozowników
zapewniając idealne połączenie harmonii, prostoty i wyjątkowości dopasowanej do każdej łazienki. Prezentujemy urządzenia marki
CWS - synonimu higieny, innowacyjności oraz jakości połączonej ze zrównoważonym i ekologicznym podejściem do wykorzystania
zasobów środowiska naturalnego.
Poznajcie CWS, Waszego partnera do kompleksowych rozwiązań do łazienek i toalet.
DODAJ JESZCZE 2 PRODUKTY
I OTRZYMAJ ETYKIETĘ

Paradise Dry Slim / Non-Touch

Paradise Paperroll

Paradise Paper Slim

Podajnik ręcznika bawełnianego /
wersja bezdotykowa NT

Podajnik ręcznika
papierowego w rolce

Podajnik ręczników
papierowych

Produkt
331.5 mm

256.9 mm

Opis

>> manualne bądż automatyczne
(bezdotykowe w wersji NT) wysuwanie
nowej porcji ręcznika
>> regulowana długość porcji ręcznika
>> optymalna higiena dzięki rozdzieleniu
komór wewnątrz podajnika na czystą (w
której znajduje się czysta część rolki) oraz
brudną (w której nawijana jest zużyta część
ręcznika)
>> system zapewnia jednokrotne użycie
wysuwanej części ręcznika
>> automatyczne zwijanie zużytej części
ręcznika
>> system szybkiej wymiany rolki
>> wyposażony w zamek i wskaźnik bieżącego
stanu zużycia ręcznika

336 mm

297.4 mm

425 mm

485 mm

349.1 mm

250.8 mm

>> manualne wyciąganie nowej porcji ręcznika
>> automatyczne porcjowanie - nacinanie rolki
ręcznika papierowego
>> dodatkowe pokrętło do wysuwania ręcznika
>> system szybkiej wymiany rolki
>> nie wymaga zasilania prądem
Art. 64205

150.5 mm

>> pojemność podajnika na 300 szt. ręczników
>> konstrukcja podajnika umożliwia pobieranie
wyłącznie pojedynczych porcji i zapobiega
wypadaniu ręczników
>> system szybkiego uzupełnienia
>> urządzenie wyposażone jest w zamek
i wskaźnik bieżącego stanu zużycia
ręczników
Art. 64622

Oszczędne i ekologiczne rozwiązanie produkt dostępny także w pakiecie ecoilet!
Art. 64502 / wersja bezdotykowa art: 64512

Kolorystyka

Wzornictwo. Różnorodność. Indywidualność
Kolekcja CWS ParadiseLine dostępna jest w siedmiu nowoczesnych kolorach. Dają one możliwość perfekcyjnego
dopasowania produktów do charakteru wnętrza. Powyższa tabela przedstawia dostępne wersje paneli.
System wymiennych dekoracyjnych paneli umożliwia łatwą wymianę frontów, w przypadku takiej potrzeby.
Nasza koncepcja modułowej konstrukcji produktów - od mechanizmów sterujących, aż po elementy obudowy,
zapewnia pełną elastyczność modyfikacji wyglądu urządzenia, szybkie naprawy, oraz redukuje ilość wytwarzanych odpadów.
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DODAJ JESZCZE 2 PRODUKTY
I OTRZYMAJ ETYKIETĘ

DODAJ JESZCZE 2 PRODUKTY
I OTRZYMAJ ETYKIETĘ

Paradise Foam Slim

Paradise Foam Non-Touch

Paradise Cream Slim

Paradise Handlotion Slim

Dozownik mydła
w pianie

Bezdotykowy dozownik mydła
w pianie

Dozownik mydła
w kremie

Dozownik kremu
do rąk

>> ergonomiczne dozowanie manualne
>> zużycie mydła niższe
o ok. 50% dzięki funkcji generowania
piany
>> szybkie napełnianie
- system click-in-bottle
>> blokada skapywania płynu
>> wskaźnik poziomu zużycia
>> wkład 500 ml = 1 250 porcji
>> zbiornik zapasowy = 160 porcji
Oszczędne i ekologiczne rozwiązanie
- produkt dostępny także w pakiecie
ecoilet!

120.4 mm

>> bezdotykowe dozowanie
>> zużycie mydła niższe o ok. 50%
dzięki funkcji generowania piany
>> szybkie napełnianie
- system click-in-bottle
>> blokada skapywania płynu
>> wskaźnik poziomu zużycia
>> wkład 500 ml = 1 250 porcji
>> zbiornik zapasowy = 160 porcji
Oszczędne i ekologiczne rozwiązanie
- produkt dostępny także w pakiecie
ecoilet!

328.8 mm

328.8 mm
110.4 mm

80.6 mm

80.6 mm

328.8 mm

93.6 mm

320.2 mm

80.6 mm

110.4 mm

>> ergonomiczne dozowanie manualne
>> szybkie napełnianie
- system click-in-bottle
>> blokada skapywania płynu
>> wskaźnik poziomu zużycia
>> wkład 500 ml = 800 porcji
>> zbiornik zapasowy = 120 porcji
Art. 64002

110.4 mm

>> łagodny balsam do pielęgnacji
i ochrony skóry
>> skuteczna ochrona skóry rąk przed
wysuszeniem
>> ergonomiczne dozowanie manualne
>> szybkie napełnianie (dzięki
zastosowaniu systemu click-inbottle)
>> blokada skapywania kremu
>> 500 ml = 800 porcji
>> zbiornik zapasowy
= 120 porcji
>> dostępny także w wersji
bezdotykowej

Art. 64013
Art. 64012

Art. 64032/ 64033 dla wersji
bezdotykowej

Toaleta wizytówką firmy
Standard toalet dostępnych dla klientów i pracowników ma duży wpływ na wizerunek firmy. Profesjonalne produkty,
wsparte regularnym serwisem CWS, zapewniają oczekiwany poziom higieny oraz wysoką estetykę.
Rozwiązania oferowane przez CWS są proekologiczne, ponieważ ograniczają wytwarzanie odpadów oraz zużycie wody
i energii elektrycznej. Dzięki temu generują oszczędności po stronie klienta. Wybór rozwiązań CWS jest potwierdzeniem
zaangażowania w ochronę środowiska.
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CWS ParadiseLine. Przegląd kolekcji
Podajniki na ręczniki bawełniane i papierowe, dozowniki mydła oraz odświeżacz powietrza marki CWS – wszystkie te urządzenia
posiadają wymienne panele przednie, dostępne w różnych wersjach kolorystycznych. Takie rozwiązanie pozwala idealnie dopasować
urządzenia do charakteru każdej toalety. Nowoczesne wzornictwo oraz 7 ekskluzywnych kolorów paneli nadają łazienkom elegancji
i stylu oraz zapewniają maksimum higieny i komfortu ich użytkownikom.
CWS - klasa premium w Twojej łazience.
DODAJ JESZCZE 2 PRODUKTY
I OTRZYMAJ ETYKIETĘ

Paradise Air Bar

Paradise Toiletpaper

Paradise Superroll

Odświeżacz
powietrza

Podajnik papieru
toaletowego na dwie rolki

Podajnik papieru
toaletowego na dużą rolkę

Produkt
357.5 mm
266 mm

497 mm

84 mm

173.9 mm

326 mm

82 mm
182.1 mm
131.5 mm

Opis

>> nowoczesny i funkcjonalny odświeżacz
powietrza, poprawiający samopoczucie i
podkreślający charakter wnętrza.
>> intuicyjny interface użytkownika
umożliwiający wybór wkładu zapachowego
oraz ustawienia intensywności jego emisji.
>> w przypadku braku dostępu światła przez
ponad godzinę, odświeżacz automatycznie
przełącza się na ekonomiczny tryb nocny
>> dwie komory na dwa wkłady zapachowe
>> szeroka gama 9 ekskluzywnych zapachów
dedykowanych do pomieszczeń o różnym
przeznaczeniu (toalety, recepcje, hotele,
salony SPA, etc)

>> podajnik papieru toaletowego
na dwie rolki
>> funkcja rezerwy - rolka zapasowa dostępna
dopiero po zużyciu pierwszej
>> ruchoma przesłona chroniąca rolkę przed
zabrudzeniem
>> blokada samoczynnego rozwijania się rolki
>> szybka wymiana rolek
>> zamek

>> podajnik papieru toaletowego przeznaczony
dla dużej rolki o średnicy do 28 cm
>> dodatkowy wewnętrzny uchwyt
na 2. rolkę papieru
>> wbudowany hamulec blokujący
samoczynne rozwijanie rolki
>> okienko do kontroli zużycia
Art. 64630

Oszczędne i ekologiczne rozwiązanie produkt dostępny także w pakiecie ecoilet!
Art. 64604

Art. 34663

Kolorystyka

`

Wygoda i oszczędność
Produkty ParadiseLine oferujemy w systemie outsourcingu czystości. Klienci nie muszą kupować urządzeń.
Są one wynajmowane wraz z pakietem materiałów eksploatacyjnych za stałą miesięczną opłatę.
Nasza usługa to również pomoc w prawidłowym rozplanowaniu umiejscowienia i montażu urządzeń, pełne wsparcie serwisowe
i regularne dostawy materiałów eksploatacyjnych.
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*Quelle: „Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998, Sonderdruck aus medical special, Ausgabe 09/98, Ith-Verlag

WKRÓTCE NOWA
WERSJA!

Paradise Seatcleaner

Paradise Paper Bin

Paradise Ladycare

Samoczyszcząca
deska sedesowa

Dozownik płynu do dezynfekcji
deski sedesowej

Kosz na ręczniki
papierowe

Pojemnik sanitarny
do damskich toalet

Wymiary na życzenie

>> automatyczne czyszczenie deski sedesowej
po każdym użyciu
>> system uruchamiany spuszczeniem wody
lub bezdotykowo przez czujnik ruchu
>> panel z diodami sygnalizuje bieżące funkcje
i stan urządzenia
>> zasilanie prądem 230V (Power)
lub na zestaw baterii (Universal)
Art. 44540 Power (sieciowa)
Art. 44560 Universal (bateryjna)

23 l: 336 mm
43 l: 425 mm

535 mm

200 mm

345 mm

23 l: 550 mm; 43 l: 565 mm

194 mm

84 mm

23 l: 225 mm; 43 l: 285 mm

Paradise Cleanseat Power/Universal

119 mm

>> dozownik płynu
do czyszczenia deski sedesowej
>> bezpieczny dla skóry, szybko
schnący płyn czyszczącodezynfekujący
>> certyfikat VAH/DGHM
>> instrukcja obrazkowa sposobu
użycia
>> blokada samoczynnego
skapywania płynu
>> 1 wkład płynu = 1 500 porcji
Art. 44567

>> kosz na ręczniki papierowe/
odpady z pokrywą
>> pokrywa nachodzi na kosz
umożliwiając podtrzymanie worka
na śmieci umieszczonego
wewnątrz.
>> dostępny w dwóch rozmiarach: o
pojemności około 23l oraz 43l
>> pojemnik można postawić na
podłodze lub zamocować na
ścianie (komplet zawiera
materiały do montażu)
>> dostępny w kolorze białym
Art. 64302 (23l)
Art. 64301 (43l)

>> przyjazna środowisku, prawidłowa
utylizacja śmieci sanitarnych
>> uchylna górna pokrywa otwierana
przez sensor - czujnik ruchu
lub manualnie
>> ożebrowana wewnętrzna tacka
wrzutowa przesłania wnętrze
>> żel zapewnia przyjemny zapach
>> możliwość montażu pojemnika
na ścianie lub ustawienia na
podłodze
Art. 50575 - kosz + pokrywa
Art. 50578 - uchwyt zwykły
Art. 50579 - uchwyt NT
(bezdotykowy)

`

`

Kompleksowe rozwiązania do łazienek
CWS oferuje kompletny asortyment urządzeń higieny przygotowany dla różnych rodzajów potrzeb.
Od łazienek w zakładach przemysłowych i pomieszczeniach biurowych, po toalety w miejscach publicznych.
Zależy nam na zapewnieniu komfortu higieny użytkownikowi toalety oraz wygody i oszczędności naszym Klientom,
którym oferujemy pełne wsparcie logistyczne i serwisowe.
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Urządzenia do zadań specjalnych
Lata doświadczeń na rynku higieny nauczyły nas, że są miejsca wymagające szczególnych rozwiązań. Mając na uwadze
np. oczekiwania zakładów przemysłowych opracowaliśmy podajnik ręcznika bawełnianego Heavy Duty, który jest odporny
i przystosowany do intensywnego użytkowania. Dodatkowo rekomendujemy niezawodny w takich miejscach żel Abrasiva,
który łączy w sobie właściwości mydła i pasty BHP, a także czyściwa i kremu. Myje, czyści a także nawilża skórę dłoni!
To prawdziwi specjaliści do „ciężkich zadań”.

PRODUKT DLA
PRZEMYSŁU

PRODUKT DLA
PRZEMYSŁU

Heavy Duty

Abrasiva Jumbo

Paradise Antibact Slim

Podajnik ręcznika
bawełnianego dla przemysłu

Dozownik żelu
ściernego abrasiva

Dozownik mydła
antybakteryjnego w pianie

387.3 mm

328.8 mm

332 mm

476.1 mm

89 mm

80.6 mm

101 mm

285 mm

Produkt

Dozownik
uruchamiany ramieniem

259 mm
130 mm

Opis

>> długa zwisająca pętla ręcznika
bawełnianego umożliwia łatwe
osuszanie rąk i przedramion
>> wytrzymała konstrukcja podajnika z
obudową w kolorze białym
>> podajnik przystosowany do
intensywnego użytkowania (m.in. w
zakładach spożywczych,
przemysłowych, narzędziowniach i
warsztatach)
>> urządzenie wyposażone jest w
zamek i wskaźnik bieżącego stanu
zużycia ręcznika
>> szybkie, higieniczne i wygodne
suszenie rąk i przedramion
Art. 60102

>> 3 w 1: myje i czyści a także
nawilża skórę dłoni
>> skutecznie usuwa smary,
tłuszcze, oleje i żywice,
lakiery, smołę, tusze, rdzę i
inne zanieczyszczenia.
>> po zastosowaniu nie jest
wymagane dodatkowe
kremowanie dłoni
>> duży przycisk ułatwia obsługę
jedną ręką lub łokciem
>> szczególnie rekomendowany
w przemyśle, warsztatach,
garażach i stacjach obsługi,
firmach budowlanych,
transportowych i in.
>> wytrzymała konstrukcja
pozwala na stosowanie w
miejscach o dużym natężeniu
ruchu
>> przebadany dermatologicznie,
neutralne pH
>> precyzyjne dawkowanie
ogranicza zużycie (pojemnik
2l to ponad 2000 porcji)
Art. 60411
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197 mm

110.4 mm

>> antybakteryjne mydło
w pianie - higieniczne mycie
rąk
>> czyści i odkaża
bez użycia alkoholu
>> ergonomiczne dozowanie
manualne
>> szybkie napełnianie
- system click-in-bottle
>> wskaźnik poziomu zużycia
mydła
>> wkład 500 ml = 330 porcji
>> zbiornik zapasowy
= 40 porcji
Art. 64022

>> uruchamiany ramieniem
dozownik do preparatów
myjących, dezynfekujących
i pielęgnujących do rąk
>> znajduje zastosowanie m.in.
w służbie zdrowia i przemyśle
spożywczym
>> przeznaczony do wkładów
ze środkami o poj. 500 ml
>> pompka z możliwością
regulacji dozowanej ilości
preparatu: 0,9 ml, 1,2 ml
lub 1,5 ml
>> łatwy w montażu i użyciu
>> higieniczny i łatwy do
utrzymania w czystości
Art. 60618

CWS Paradise Air Bar
Kompozycje zapachowe
dla każdego wnętrza

9 wyjątkowych zapachów CWS
odświeżających powietrze
w każdym pomieszczeniu
Do łazienek, toalet, szatni.
Neutralizujące nieprzyjemne zapachy toalet i potu:
Słodka Pomarańcza
Intensywnie odświeżający.
Intensywność: średnia

Świeżość Oceanu
Ożywczy i energetyzujący.
Intensywność: silna

Brzoskwiniowe Niebo
Owocowy, słodki.
Intensywność: silna

Deszcz Kwiatów
Kwiatowy, słodki.
Intensywność: silna

Dotyk Lata
Kwiatowy i świeży.
Intensywność: delikatna

Dusza Lasu
Harmonijny, odświeżający.
Intensywność: silna

Do biur, sal konferencyjnych, recepcji i holi wejściowych, salonów,
obiektów SPA, domów opieki i stref dla palaczy:
Neutralizujące zapach dymu
papierosowego:
Milczący Las
Olśniewający, drzewny.
Intensywność: Silna

Neutralizujące zapach dymu
papierosowego i zapachy kuchenne:
Intymne Spa
Elegancki, kwiatowy.
Intensywność: średnia

Magia Owoców
Cytrusowy, egzotyczny.
Intensywność: średnia
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Active White.
Nowoczesny i niepowtarzalny design w połączeniu z elegancją białych
paneli przednich nada Twojej toalecie nieco kosmopolityczny charakter.
Czysto i przejrzyście, tak właśnie wyobrażamy sobie toaletę idealną. Produkty
serii CWS Paradise Line to gwarancja szwajcarskiej jakości, ale też unikatowość
klasy premium. Samoczyszcząca deska sedesowa marki CWS (Paradise
Cleanseat) to wygodne rozwiązanie do automatycznego czyszczenia powierzchni
deski sedesowej płynem dezynfekującym po każdorazowym jej użytkowaniu.
Deska dopasowana jest do standardowej ceramiki łazienkowej.
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Forest Green.
CWS Paradise Line dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, wyznacza nowe trendy
stylistyczne i wykorzystuje oryginalne kolory. Głęboka zieleń lasu wycisza, uspakaja
i wprowadza harmonię. Odkryj produkty CWS Paradise Line. Bezdotykowy dozownik mydła
w pianie (CWS Foam NT) gwarantuje przyjemność mycia dłoni. Porcja piany mydlanej
o dużej objętości redukuje potrzebę kilkukrotnego pobierania tradycyjnego mydła, dzięki
czemu skraca się czas mycia rąk i zmniejsza zużycie wody. To ekologiczne ale i bardzo
oszczędne i wydajne rozwiązanie - wkład o pojemności 500ml gwarantuje aż 1250 porcji!

Black Pearl.
Nowoczesna architektura połączona z ponadczasową, klasyczną
elegancją oraz dekoracyjne panele w kolorze czarnym nada wyjątkowy
charakter każdej łazience. Imponujący wygląd zachwyci wielu gości.
Neutralizator powietrza CWS Paradise AirBar zapewnia długotrwały
i wyszukany zapach w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu.
Najnowsza technologia, ciekawe wzornictwo, intuicyjny interfejs
użytkownika oraz bogata gama zapachów sprawiają, że odświeżacz
powietrza CWS jest łatwy w obsłudze, a jednocześnie uniwersalny
i wszechstronny w zastosowaniu.
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Royal Red.
Pasja i energia jaką wkładamy w rozwój naszych produktów jest przenoszona do wnętrza
łazienki dzięki urządzeniom CWS w intensywnym kolorze królewskiej czerwieni. Jakość
wzorniczą odzwierciedlają nowoczesne kształty produktów oraz wysokiej klasy panele
frontowe dostępne aż w 7 wersjach kolorystycznych. Urządzenia CWS z systemem
bezdotykowej obsługi (NT od ang. Non Touch) zapewniają najwyższy poziom higieny.
Zoptymalizowane ilości podawanej piany mydlanej, lub długość wysuwanego fragmentu
ręcznika bawełnianego czynią to rozwiązanie oszczędnym i przyjaznym dla środowiska.

Twój pakiet ecoilet
Podajnik ręcznika bawełnianego CWS
• Przyjazny dla środowiska – wyróżniony ekologiczną odznaką
„Blue Angel” (RAL-UZ 77) oraz certyfiatem higienicznym*
• Ręczniki bawełniane zużywają do 63% mniej energii, generują do 79% mniej
odpadów oraz do 48% mniej gazów cieplarnianych1
• Rolki ręczników bawełnianych są profesjonalnie prane ponad 100-krotnie,
a następnie poddawane recyclingowi. Jedna rolka ręcznika bawełnianego
zastępuje tym sposobem aż 30.000 ręczników papierowych!
• System dwukomorowy podajnika, dzięki oddzieleniu czystej i już wykorzystanej
części ręcznika, zapewnia optymalną higienę rąk

Dozownik mydła w pianie CWS
• Do uzyskania piany nie jest potrzebna woda i można ją znacznie łatwiej spłukać
z dłoni niż tradycyjne mydło. Dzięki zastosowaniu systemu spieniającego, skraca się czas mycia rąk, a zużycie wody zmniejsza się o ok. 30%2
• Porcja piany mydlanej o dużej objętości redukuje kilkukrotne pobieranie mydła.
Dzięki wysokiej wydajności zużycie mydła można zmniejszyć nawet do 50%2
• Mydło w pianie CWS to przyjemność mycia rąk – dogłębnie oczyszcza pory
i nawilżają skórę (produkt testowany dermatologicznie)

Podajnik papieru toaletowego – do papieru z recyklingu
• Produkcja papieru z recyklingu pochłania mniej wody i energii oraz powoduje
mniejszą emisję CO23
• Hamulec rolki umieszczony w podajniku ogranicza nadmierne zużycie papieru,
co czyni nasze urządzenie jeszcze bardziej oszczędnym

Tabliczka ecoilet to zielona wizytówka Twojej toalety! Informuje gości
i współpracowników, że w trosce o środowisko naturalne, Twoja toaleta
została wyposażona w higieniczny, ale i odpowiedzialny sposób.

* Blue Angel odnosi się do oddziałów: CWS-boco Deutschland GmbH, CWS-boco BeLux N.V., CWS Nederland B.V., CWS-boco Suisse SA, CWS-boco Italia S.p.A., CWS-boco Ireland Ltd.
Certyfikat Higieny: odnosi się do oddziałów: CWS-boco Deutschland GmbH, CWS-boco BeLux N.V., CWS Nederland B.V., CWS-boco Suisse SA
1
2
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3

Ocena cyklu życia systemów osuszania rąk: Porównanie między ręcznikiem bawełnianym w rolce a ręcznikiem papierowym, Öko-Institut e.V. 2006, str. 2
„Badania kliniczne: Mydło w pianie kontra mydło kremowe”, 1998, Przedruk z magazynu medycznego Medical Special, wydanie 09/98, Ith-Verlag.
http://www.recyclingpapier-portal.de/index.php?s=lexikon&id=29; http://www.recyclingpapier-portal.de/index.php?s=vorteile.

10 powodów do stosowania
ręcznika bawełnianego CWS

01 | Komfort > Higiena rąk przyjemna ‘jak w domu’ teraz
dostępna także w innych miejscach użyteczności
publicznej. Naturalnie i komfortowo – w każdych
okolicznościach.
02 | Higiena > Świeża, nieużywana wcześniej porcja
ręcznika bawełnianego każdorazowo wysuwana
dla kolejnego użytkownika.
03 | Ochrona skóry > Przyjemny dla skóry ręcznik
powstaje z miękkiej, miłej w dotyku bawełny.
Wytarcie rąk do sucha usuwa resztki zanieczyszczeń
oraz zabezpiecza skórę przed rozwojem bakterii.
04 | Wysoka jakość > Podziel się ekskluzywnym
rozwiązaniem ze swoimi gośćmi i pracownikami.
05 | Wydajność > Doskonały i szybki sposób na skuteczne
osuszanie rąk.
06 | Zmniejszona produkcja odpadów > Brak śmieci
(standardowo spotykany przy stosowaniu ręczników
papierowych), brak konieczności ich usuwania
oraz kosztów z tym związanych

07 | R
 ozwój zrównoważony i ochrona środowiska
> Najnowocześniejsza technologia stosowana
w pralniach CWS-boco pozwala ograniczać ilości
detergentów, wody i energii, co znacząco zmniejsza
nasz wpływ na środowisko naturalne. Rolki ręczników
są wykorzystywane wielokrotnie i profesjonalne prane
ok. 100 krotnie w czasie cyklu swojego życia.
08 | Pełen serwis > Profesjonalnie pierzemy zabrudzone rolki
ręczników bawełnianych w naszych pralniach, regularnie
odbieramy je od naszych klientów dostarczając świeże.
W ten sposób zapewniamy ciągłość dostaw i wygodę.
09 | Porady ekspertów > Indywidualne podejście do każdego
klienta – doradzamy jak zoptymalizować koszty
i korzystnie rozplanować urządzenia łazienkowe.
10 | Oszczędność i wygoda wynajmu > Brak konieczności
ponoszenia wydatków związanych z zakupem urządzeń
łazienkowych. CWS-boco bierze to na siebie, oferując
wynajem i serwis urządzeń do łazienek i toalet.
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