
Als specialist in hygiëne, 

heeft CWS een passende 

oplossing voor elk type 

sanitaire ruimte. Van MKB tot  

industriegigant, van klassiek 

rustiek tot strak en modern; 

CWS voelt zich overal thuis. 

Naast een ruime keuze aan 

handdoek- en zeepautomaten 

heeft CWS ook een compleet 

overzicht van producten voor 

toilethygiëne, luchtverfrissing 

en schoonloopmatten.

Productoverzicht 

ParadiseLine

De maatstaf voor hygiëne in de sanitaire ruimte 

Papierrolautomaat 
Paradise Paperroll 

Handlotion automaat  
Paradise Handlotion 

Rollen van 100m, goed voor 
400 porties. Uitgifte van een 
portie zonder aanraken van 
de automaat. Automatisch 
snijsysteem. 

Ook beschikbaar in non-
touch uitvoering. 800 
porties handlotion en 120 
reserveporties in de automaat. 
Snelvulsysteem zonder 
verlies. Drupvrije pomp en 
luchtdichte afsluiting. 

Zeepcrème automaat  
Paradise Cream

Zeepschuimautomaat  
Paradise Foam 

Variant voor 800 of 1600 porties 
met telkens 160 reserveporties 
in de automaat. Snelvulsysteem 
zonder verlies. Drupvrije pomp 
en luchtdichte afsluiting. 

Schuimgenerator bespaart 
enorm op het verbruik. In 
de uitvoering: touch 1250 
of 2500 porties, non-touch 
(1250 porties) en steeds 
160 reserveporties in de 
automaat. Antibact = 330 
handwassingen en 40 
reserveporties. 

Toiletpapierautomaat 
Paradise Toiletpaper 

Toiletpapierautomaat 
Paradise Superroll 

Bevat 2 extra grote standaardrollen 
papier. De tweede rol wordt pas 
beschikbaar wanneer de eerste 
is opgebruikt. Voorkomt misbruik 
en is zuinig in gebruik door 
rolremmechanisme.

Voor rollen van 380m. Met 
een diameter van 26,5 cm. 
Geïntegreerde reserverol 
garandeert ononderbroken 
beschikbaarheid zonder 
verspilling. Met rotatiecontrole.

Luchtverfrisser 
Paradise Air Bar

Toiletbrilreiniger 
Paradise Seatcleaner

Geurconcept maskeert en 
neutraliseert nare geuren via 
evaporatie. Instelbaar naar 
gebruiks- frequentie van de diverse 
ruimtes. Twee geurkamers voor 
verschillende geuren. Keuze uit 9 
heerlijke aroma’s.  

Reiniging van de toiletbril 
met een stukje bevochtigd 
toiletpapier. Drupvrije sprayafgifte. 
Discrete geur en zeer snelle 
verdamping. Verpakking van 
300 ml. voor 1500 porties.

Zelfreinigende Toiletbril 
Paradise Cleanseat

Volautomatisch zelfreinigende 
toiletbril. Start zonder aanraken. 
Voorzien van weergave over 
de status van de reiniging. 
Versie op batterijen of op 
netspanning. 

Papier
Servetautomaat 
Paradise Paper 

Katoen 
Handdoekautomaat  
Paradise Dry Slim / Paradise DUO /
Washroom Media

Model Dry Slim ook beschikbaar 
in non-touch. Model DUO alleen in 
touch uitvoering. 1 Handdoekrol bevat 
± 110 porties.  Tweekamersysteem 
met scheiding tussen schoon 
en gebruikt gedeelte. Cover met 
eigen logo, afbeelding of een 
“levende” boodschap behoort tot de 
mogelijkheden.

Gebruiksvriendelijke afmeting. 
Inhoud 300 servetten. 
(inhoud 600 servetten 
allen in witte uitvoering).
Keuze uit diverse soorten 
papier. Voorraadindicatie via 
kijkopening. Optioneel slot. 

De dispensers van de ParadiseLine zijn voorzien van een verwisselbare kunststof cover en van een 
slot. Door de diverse kleuren passen ze perfect in elke sanitaire ruimte en bij iedere huisstijl.

De standaard cover variaties zijn 
 verkrijgbaar in de kleuren: 

Active White, Royal Red, Black 
Pearl, Silversense, Posh Purple, 
Navy Blue en Forest Green  
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Schoonloopmatten

Logomatten 

Standaardmatten

Scraper matten

Monomatten 

RVS Dry Slim

Overige producten

Handdoekautomaat met katoenen 
rol. Hoge kwaliteit roestvrij staal 
met exacte en gladde rondingen.
Het tijdloze, elegante en exclusieve 
materiaal  geeft elke toiletruimte 
extra allure.

Gepersonaliseerde, in fotokwaliteit 
bedrukte mat. In standaardformaat of 
op maat gemaakt. 

Extra robuuste grijze mat in 
2 standaardformaten. 
Ideaal als buitenmat of in 
omgevingen met veel vuil. 

Beschikbaar in zwart en grijs, in 
verschillende standaardformaten. 

Eénkleurige mat (keuze uit meer dan  
100 kleuren) in verschillende 
standaardformaten of op maat.

Sensor Sensorurinoirspoeler 

Gecontroleerde spoeling 
bespaart water. Automatische 
spoeling tegen legionella- 
bacteriën en ontwikkeling van 
onaangename geuren. 

Industriële zeepautomaat 
(Jumbo) 

Industriële dispenser voor 
zeep met kunststofgranulaat, 
voor sterk vervuilde handen. 
Goed voor 2000 porties 
(+150 reserve in automaat). 
Drukknop met dosering 
voorkomt misbruik.

Als staand model of met 
muurbevestiging, touch of non-touch 
uitvoering. Speciale opening voorkomt 
inkijk. 
Geurkorrels neutraliseren nare geurtjes. 
Incl. periodieke wissel- en wasservice. 

Industry

LadyCare

Katoen handdoekautomaat  
(Heavy Duty) 

Inwendig en uitwendig extra 
verstevigde automaat voor 
katoenen handdoekrollen.  
Goed voor 130 porties per rol. 
Ideaal bij zwaar en intensief 
gebruik.

ParadiseLine RVS 
RVS Foam Slim 

Gebruiksklaar comfortabel 
zeepschuim. 50% Minder 
zeepgebruik en ongeveer 
30% minder waterverbruik*.

* Bron: „Ziekenhuis tests: Foamzeep 
versus cremezeep“, 1998, Herdruk van 
medische speciale editie 09/98.

CWS schoonloopmatten vangen maar liefst 90 % van het vuil en 85 % van het vocht onder een schoen op. Doordat ze van 100 % polyamide gemaakt zijn, staan de garens mooi 
rechtop en houden ze het vuil goed vast. Alle matten kunnen gehuurd worden (steeds inclusief periodieke wissel en wasservice) of aangekocht (wissel en wasservice optioneel).  
Via onze site www.cwsmatdesigner.com/NL/ kunt u zelf de gewenste kleur, afbeelding, logo of tekst, in enkele stappen invoeren en meteen het resultaat bekijken.

Afvalcontainer voor 
damesverband en tampons 
(Ladybin) 

De overige dispensers in de RVS Line zijn: RVS Paper Slim, RVS Cream Slim, RVS Air Bar, R
VS Toiletpaper, RVS Superroll, RVS Afvalbak, RVS Toiletborstel, Seatcleaner en  RVS Ladybin omhulsel.

Shaped Mats

Er zijn 2 modellen: 
Semi Cirkel of Semi Ovaal
Kleur: standaard zwart (met logo op 
aanvraag).

Hygiëne Hygienische deurklink
 (Clean Touch) 

De hygiëne in de toiletruimte is 
nu compleet, ook na het
handen wassen. De handgreep 
wordt steeds na gebruik voorzien 
van een stuk recyclebaar folie. 
Cartridge bevat 2000 porties.

CWS-Grohe Sensorkraan 

Bespaart tot 80 % drinkwater. 
Voor koud of warm water 
(temperatuursbegrenzing op 55°C). 
Automatische spoeling tegen 
legionellabacteriën.


