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Beeld van

CWS!
Wij over ons
Als Full-Service-aanbieder in sanitaire artikelen en schoonloopmatten is CWS in 19 landen actief. Of het nu gaat om handdoekautomaten, zeep- en geurdispensers of schoonloopmatten, het
van huis uit Zwitserse merk CWS biedt wereldwijd betrouwbare kwaliteit en zeer klantgerichte
dienstverlening. Ruim 50 jaar ervaring en know-how op het gebied van hygiëne, wordt dagelijks
bij meer dan 100.000 klanten bewezen. Is er überhaupt nog iemand die zijn handen niet heeft
gedroogd met rollen van CWS, of die zijn voeten niet heeft schoongeveegd aan een CWS mat?

Service
Bij onze producten hoort tevens een netwerk van efficiënte oplossingen. Ons weldoordacht
leveringsprogramma wordt ondersteund door uiterst efficiënte service oplossingen.
Onze professionele servicedienst zorgt er voor dat uw matten regelmatig worden verwisseld en
gereinigd, zodat u zich kunt concentreren op uw eigen kernactiviteiten.
Onze serviceorganisatie opereert vanuit 16 depots in de gehele Benelux:

Innovatie en verantwoording
Wij houden ons actief bezig met duurzaamheid en milieu. Wij zien het als onze
verantwoording om toekomstgericht te handelen en natuurlijke bronnen te beschermen.
Alles hierover is na te lezen in ons rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met
de titel’ Een duurzame visie, een practische aanpak’.
Op pagina 10 van deze brochure wordt tevens de duurzame en milieubewuste bedrijfsvoering
beschreven van onze mattenleverancier .

Voordeel

Schoonloopsystemeneen hygiënische oplossing
De plaats waar men binnenkomt is eigenlijk het visitekaartje van uw
bedrijf. De eerste indruk wordt hier bepaald. Zo ziet uw klant of bezoeker
direct dat het bij u wel goed zit. Door gebruik te maken van matten wordt
vuil, nattigheid en stof niet door het gebouw verspreid. Uw mooie vloer blijft
langer mooi en bezoekers glijden niet uit.

Een dergelijk systeem is kostenbesparend. o.a door reductie in
schoonmaakkosten. Recente publicaties wijzen uit dat die besparing
wel tot 80% kan oplopen. Hygiëne, die ook nog wat oplevert!
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Voordeel

Hightech materiaal met
effectieve werking
Tijdens het lopen of bij het staan wordt vuil en vocht van de schoenzolen
verwijderd. De speciale High-Twist-Nylongarens zorgen voor effectieve
reiniging: de dichte vezel verwijdert 90% droog vuil en 85% vocht.
Dit belandt direct in het binnenste van de mat, waar het op de
rubberen rug wordt verzameld. Het vocht verdampt.

Bij normale matten blijft het vuil aan
de oppervlakte.

Bij de CWS mat verzamelt het vuil zich
onzichtbaar onder in de mat en wordt niet
mee naar binnen gelopen.

bijzonder geschikt
om verspreiding van vuil
en vocht te voorkomen
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Schoonloopmatten

Bestrijders van vuil en vocht

1

Door het specifieke High-Twist-Nylonweefsel zijn CWS schoonloopmatten bijzonder geschikt
voor opname van fijn vuil en vochtigheid. Naast standaardafmetingen is er tevens een ruimere
keuze mogelijk, in afwijkende maat en ontwerp. Schoonloopmatten worden verhuurd in combinatie met een servicecontract, waarbij de matten worden opgehaald, gewassen en weer voor
schone worden omgewisseld. De wisselfrequentie kan op klantniveau worden bepaald.
2

Nieuw in ons assortiment: Megahold
De Megahold Schoonloopmat is een High Twist Nylon mat in de kleur Blue Sparkling met een
zachte kleverige rug waarin verzonken zuignappen zijn aangebracht ( zie voorbeeld 3).
De zuignappen zorgen ervoor dat de mat minder snel gaat schuiven en is bestand tegen
extreme belasting. Een ideale oplossing voor openbare ruimtes met veel voetgangers en/of
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wieltjes (trolleys of winkelwagens) zoals supermarkten, luchthavens, conferentie- en congrescentra, scholen en universiteiten, hotels en grote kantoorcomplexen.

Service met systeem

Hygiëne te huur

4

Bij onze producten horen professionele oplossingen:
full service houdt in, afhalen, verwisselen, wassen, drogen, controleren en weer afleveren.
Onze adviseur beoordeelt ter plaatse de situatie. Hij overlegt met u welke producten het best
bij uw organisatie passen, wat de beste servicevorm is, enz. De matten worden verhuurd in
combinatie met een servicecontract. Door regelmatig te reinigen en te verzorgen blijven de
matten langer mooi en blijft hun werking intact. CWS matten worden gewassen in een
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gecertificeerde mattenwasserij, die voldoet aan alle duurzame en verantwoorde milieu-eisen.

Product

Kleur/Soort

beschikbare standaardformaten (in cm)

1

EURO

85 x 150 | 150 x 200

2

Absorba

85 x 150 | 150 x 200

3

Megahold

85 x 150 | 115 x 200

4

Black Mono

85 x 150 | 115 x 200 | 150 x 200

5

Scraper

85 x 150 | 115 x 200

6

Grey Sparkling

85 x 150 | 115 x 200 | 85 x 300

6

Olie, zuur en vet veroorzaken permanente vlekken, en tasten natuursteen aan.

Korrelige stoffen (zoals bijvoorbeeld kwartszand ) beschadigen graniet- en tegelvloer;
glanzende oppervlaktes worden dof.

Vocht is de oorzaak van glibberige vloeren en het tast de voegen aan.
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CWS Schoonloopoplossingen zijn er in diverse

Of het nu standaard- of logomatten betreft,

soorten, modellen en functies, o.a. schoonloopmatten,

CWS zorgt er voor dat de matten op reguliere tijden

Megahold matten en klantspecifieke (logo)matten.

worden opgehaald en verwisseld voor een schoon

Door de verschillende matsoorten met elkaar te com-

exemplaar.

bineren hebt u een oplossing voor zowel binnen als

Zo bent u altijd verzekerd van een schone en

buiten. Dit alles via een huur- en service-concept.

representatieve entree.

Voordeel

Full Service

Component

1

Component

2

Door het speciale nylonweefsel zijn CWS

Logomatten zijn een combinatie van functionaliteit van de standaard-

matten geschikt voor opname van fijn stof en

mat, met daarbij de mogelijkheid om op een representatieve wijze een

vocht. Daarnaast wordt uitglijden op vochtige

boodschap over te brengen of uw logo te presenteren als onderdeel

vloeren voorkomen en wordt uw waardevolle

van uw bedrijfscommunicatie.

vloer gespaard. Tevens bespaart u aanzienlijk

De hoge drukkwaliteit en de heldere kleuren zorgen voor een scherpe

op schoonmaakkosten.

weergave van het dessin.

Designmatten / Logomatten

Hebben iets te zeggen
Zowel het bedrijfslogo als de bedrijfsslogan wordt op klantspecifieke vloermatten aangebracht. Dit geeft op een bijzondere manier uiting aan uw onderneming. CWS biedt u een breed scala aan mogelijkheden (zie hiernaast).
Meer dan 600 krachtige kleurschakeringen en een praktisch fotografische
drukkwaliteit zorgen voor een creatieve weergave.

Ook in de vormgeving is meer mogelijk. Moderne technologie maakt
exclusieve designs mogelijk. Naast een individueel ontwerp biedt deze mat
natuurlijk ook de oude vertrouwde voordelen van een schoonloopmat.
90 % Verwijdering van droog vuil en 85 % vochtopname staan garant voor
een indrukwekkende binnenkomst.

Over onze mattenleverancier
Onlangs werd onze leverancier uitgeroepen tot één van de meest
ethische bedrijven ter wereld. Dit komt door de volgende kenmerken:
• CO2 negatieve productie
• Geen gedwongen– of kinderarbeid
• ISO 9001 en 14001 gecertificeerd
• Jaarlijkse Audit
• Milieuvriendelijk wasproces met hergebruikt water
• Biologisch afbreekbare wasmiddelen
• Het substraat bevat tot 15% gerecycleerd materiaal
• Eco-Flex®rug is gemaakt van 100% gerecycled bandenrubber
• Het meeste materiaal van het nylongaren is van recycled materiaal
• Niet-uitgehard rubberafval wordt opnieuw gebruikt
• Goede werkomstandigheden en dito salariëring

Kenmerken
99 Standaardkleuren en indien gewenst meer dan 600 individuele kleuren
Praktisch fotorealistische drukkwaliteit mogelijk
Standaardgrootte en afwijkende afmeting mogelijk
CWS huur- en service contract: regulier omwisselen van vuile naar schone matten
(gewassen conform milieuvriendelijk wasproces)
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Functionaliteit van onze matten

Uw vloer is er blij mee!
Euro mat
De Euro mat, onze bestseller, is in zwart grijs en past in elk interieur.
Het design kan in elke gewenste richting worden gelegd.
Kwaliteit; 100% HTN (High Twist Nylon)
Sparkling
De HTN Sparkling kan gezien worden als de nieuwe generatie standaard mat
in een speciaal voor CWS ontworpen design. De mat heeft hierdoor een luxe
uitstraling en door het “sparkling” effect is vuil minder snel zichtbaar.
Deze mat is met name geschikt voor fijn vuil.
Kwaliteit; 100% HTN (High Twist Nylon)

Scraper
De Scraper is een buitenmat en zeer geschikt voor het verwijderen van grof
vuil. Geheel uniek is het feit dat deze mat wasbaar is. Als eerste mat van de
schoonloop-zone is de scrapermat met zijn kunststofvezels een ideale keuze.
Kwaliteit; 100% solution dyed nylon

Black mono
Deze mat is van een diep zwarte kleur die in elk interieur past.
Kwaliteit; 100% HTN (High Twist Nylon)

Absorba
De Absorba mat kenmerkt zich door een zeer grote vochtopname capaciteit.
Kwaliteit; 50% HTN en 50% Absorba garens (katoen). Deze combinatie bevat
de voordelen van beide materialen:
- HTN: grote opname capaciteit van vuil, doordat de vezels rechtop staan
- Katoen: grote opname capaciteit van vocht en vet. (3,5l /m2)

Signal Line
Een voorbeeld van een signaal mat is de CWS koffiemorsmat. Dit is een
standaard logomat in twee kleuren. Deze mat is speciaal ontworpen voor
koffiehoeken en keukentjes.
Bij een signaalmat kun je ook denken aan matten met het teken verboden te
roken erop voor ruimten waar niet gerookt mag worden. CWS beschikt over
een database waarin signalen opgeslagen zijn.

Servicecyclus
Sorteren

Wassen/drogen

Reparatie/
vervangen

Kwaliteitscontrole
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