CWS ParadiseLine Stainless Steel.
Skillnaden sitter på ytan.

Kvalitet, design och funktion – CWS möter alla dina behov. Med produktlinjen
Paradise Line Stainless Steel tar vi hygienutrymmet till helt nya nivåer. Nu kan du
få det stilrent, praktiskt, hygieniskt och tåligt. Allt på samma gång.
Innovativ design i kombination med effektiv teknologi har gett Paradise Line
Stainless Steel den tyska designutmärkelsen 2013 Design Plus powered by ISH.

Kvalitet
Rostfritt stål är inte bara stilrent och snyggt. Det är tåligt och enkelt
att hålla rent också. Produkterna i CWS ParadiseLine Stainless Steel
är tillverkade av 0,8 – 1,5 mm tjockt stål. Därför passar de särskilt bra
i hygienutrymmen med hög besöksfrekvens och risk för skadegörelse.
Du märker skillnaden när mindre resurser behöver läggas på underhåll
och reparationer.

Design
CWS ParadiseLine Stainless Steel möter även dina stilmässiga behov.
När du har satsat tid och resurser på att skapa den rätta atmosfären i
en lokal, vill du att hygienprodukterna ska förstärka intrycket. Med sin
tidlösa och stilrena design kan du lita på att dessa hygienprodukter
kommer passa in och lyfta din miljö. Oavsett om stilen är minimalistisk,
modern eller personlig.

Funktion
CWS ParadiseLine Stainless Steel erbjuder en komplett lösning för
hygienutrymmen och restaurangkök. Välj mellan ett stort utbud av
produkter – allt från handduksautomat och tvålautomat till
papperskorg och desinficering av toalettsits. Produkter som möter
de tuffaste hygienkraven och passar särskilt bra i utrymmen där
livsmedel hanteras.
En speciell borstprocess gör de rostfria ytorna särskilt resistenta
mot fula fingeravtryck. Varje produkt levereras dessutom med smarta
rengöringsdukar som gör det enklare att hålla ytan snygg.

Stainless Steel Dry Slim

Stainless Steel Paper Slim

Stainless Steel Paperroll

Stainless Steel Superroll

Stainless Steel Seatcleaner

Stainless Steel Paper Bin 40l

Automat för bomullshanddukar
Art. nr.: 7502000

Automat för pappershanddukar
Art. nr.: 7622000

Automat för pappersrulle
Art. nr.: 7205000

Behållare för toalettpapper
Art. nr.: 7630000

Automat för rengöring av toalettsitsen
Art. nr.: 7567000

Papperskorg
Art. nr. 40l: 7751000,
Art. nr. lock 40l: 307751000

Behållare i rostfritt stål för bomullshanddukar på
rulle | personlig bomullshandduk | lätt att dra ut
| använd handduk dras automatiskt tillbaka in
i behållaren | enkel service med nivåindikator |
systemet “Easy-Loading“ förenklar byte till ny
rulle med bomullshanddukar | speciella spjäll
och bromsar ser till att behållarens täcksida
kan öppnas och stängas snabbt och lätt, vilket
förenklar byte av rullen | lås förhindrar stöld |
miljömärkt med svanen

Behållare i rostfritt stål för pappershanddukar |
passar papper med C- V- och Z-vikning | enkelt
att dra ut sin personliga pappershandduk |
enkel service med nivåindikator | kapacitet för
ca 300 pappershanddukar | lås förhindrar stöld
Storlek (H×B×D): 335 × 265 × 140 mm

Behållare i rostfritt stål för rulle med
pappershanddukar | mekaniskt non-touch-system
| lagom stor personlig handduk dras enkelt ut
från automaten och rivs av automatiskt | möjligt
att riva av papper även manuellt | easy-loadingsystem förenklar påfyllning av pappersrulle |
inget behov av ström eller batteri
Storlek (H×B×D): 427 × 352 × 252 mm

Storlek (H×B×D): 350 × 320 × 120 mm

Storlek (H×B×D): 485 × 332 × 257 mm

Stainless Steel Foam Slim

Stainless Steel Aircontrol

Behållare för tvålskum
Art. nr.: 7012000

Doftbehållare
Art. nr.: 7662000

Behållare för skumtvål i rostfritt stål |
pump skapar ett skum som kan användas
direkt, framställs utan drivgas | ca 50 %
lägre konsumtion av tvål och ca 30 % lägre
konsumtion av vatten* | systemet “Click-in-Bottle”
ger snabbt och enkelt byte av tvålflaska | enkel
service med nivåindikator | tvålformulan följer
EU:s riktlinjer för kosmetiska produkter och är
dermatologiskt testad | “Easy-Cleaning“ ger
enkelt byte av tvålpump | ergonomiskt utformad
med enhandsgrepp | 1 flaska = ca 1250 portioner
| reservflaska = ca 160 portioner | lås förhindrar
stöld | miljömärkt med svanen
Storlek (H×B×D): 329 × 81 × 111 mm
*	Källa: “Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife“, 1998,
offprint in medical special,
Edition 09/98, Ith-publishing company

Stor/liten behållare för toalettpapper i rostfritt
stål | passar hygienutrymmen med hög
besöksfrekvens | enkelt att riva av papper
antingen åt vänster eller höger | nivåindikator
visar när det är dags att byta rulle | enkel, snabb
och säker refill tack vare uppfällbart lock och
mekanik som hindrar att du tappar rullen |
välj mellan 1 stor eller 4 små rullar (4 rullars
karusell) | integrerad broms för ekonomisk
pappersanvändning | lås förhindrar stöld

Doftbehållare i rostfritt stål | långvarig fräschör
| elektrisk kontroll | kontinuerlig basdoft med
möjlighet att reglera | justerbar doftstyrka | flera
dofter | lätt att använda | miljövänlig | doften
sprids genom avdunstning (ej spray) | ljussensor
styr dag- och nattinställningar | batteri | lås
förhindrar stöld
Storlek (H×B×D): 216 × 130 × 71 mm

Stainless Steel Toiletpaper

Behållare för toalettpapper
Art. nr.: 7604000

Behållare för toalettpapper i rostfritt stål
| kompakt behållare för låg till mellanhög
besöksfrekvens | standardrullar | två-kammarsystem, reservrulle ligger skyddad i behållaren
| reservrullen kan endast användas när den första
är tom | enkelt att riva av lagom mängd papper
| alla standard CWS-boco papper kan användas
| återvunnet toalettpapper finns i sortimentet
| integrerad broms för ekonomisk konsumtion |
lås förhindrar stöld
Storlek (H×B×D): 174 × 266 × 182 mm

Stainless Steel Paper Bin 60l

Papperskorg
Art. nr. 60l: 7750000,
Art. nr. lock 60l: 307750000
Stor öppning | innehållet dolt av icke utskjutande
lock | självstängande lock möjligt | speciella
clips på locket gör det enkelt att ta av och på för
smidigt byte av påsar | volym på 60 l |
kan väggmonteras eller stå fritt | svarta ben i
plast ingår
Storlek med lock (H×B×D): 740 × 350 × 250 mm

Manuell, hygienisk rengöring och desinficering
av toalettsits | VAH-certifierad snabbtorkande
desinfektionsvätska | droppfri spraybehållare |
enkelt knapptryck för lagom ranson |
ca 1 500 sprayransoner per 300 ml påse med
rengöringsmedel | tomma påsar enkla att kassera

Stor öppning | innehållet dolt av icke utskjutande
lock | självstängande lock möjligt | speciella
clips på locket gör det enkelt att ta av och på för
smidigt byte av påsar | volym på 40 l |
kan väggmonteras eller stå fritt | svarta ben i
plast ingår

Storlek (H×B×D): 211 × 93 × 110 mm

Storlek med lock (H×B×D): 550 × 335 × 230 mm
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Trygga leveranser
från norr till söder
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Rikstvätt / CWS-boco
säljkontor:
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CWS-boco Varberg

11

CWS-boco Sweden AB
Batterivägen 1
432 32 Varberg
Tel: 0340 - 66 68 80
Fax: 0340 - 67 84 65
info.varberg@cws-boco.com

CWS-boco Sweden AB
Murmansgatan 120
212 25 Malmö
Tel: 040 - 23 97 23
Fax: 040 - 23 97 25

Industrigatan 2
666 31 Bengtsfors
Tel: 0531 - 722 70
Fax: 0531 - 100 77
info@kapi.se
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CWS-boco Sandby
CWS-boco Sweden AB
Möllevägen 1
247 31 Södra Sandby
Tel: 046 - 509 50
Fax: 046 - 570 84
info.sandby@cws-boco.com
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CWS-boco Stockholm
CWS-boco Sweden AB
Fyrgatan 2
195 61 Märsta
Tel: 08 - 520 22 500
Fax: 08 - 591 20 108
info.stockholm@cws-boco.com

CWS-boco Avesta, depå
CWS-boco Sweden AB
Brunnsvägen 6, Box 522
774 27 Avesta
Tel: 0226 - 570 55
Fax: 0226 - 540 55
info.avesta@cws-boco.com
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Storsjö Tvätt
Förläggarvägen 16
830 21 Tandsbyn
Tel: 063 - 10 67 50
Fax: 063 - 220 50
info@storsjotvatt.se
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Vithalatvätten
Magasingatan 14
574 38 Vetlanda
Tel: 0383 - 76 11 85
Fax: 0383 - 108 81
info@vithalatvatten.se

Skräddarens
Ekorrvägen 6
Box 3740
903 14 Umeå
Tel: 090 - 20 06 400
Fax: 090 - 31 086
info@skraddarens.se

Lindbytvätten
Lindbyvägen 116
387 94 Borgholm
Tel: 0485 - 56 40 57
Fax: 0485 - 56 40 59
info@lindbytvatten.se

Forslunds Tvätt
Vivelgatan 3
721 35 Västerås
Tel: 021 - 13 45 20
Fax: 021 - 38 28 15
info@forslunds.nu

Lima Tvätten
Västra Ärnäs 220a
780 60 Lima
Tel: 0280 - 320 01
Fax: 0280 - 322 01
hans@limatvatten.se

Mattab Norrköping
Mattab AB
Svärmaregatan 4
603 61 Norrköping
Tel: 020 - 36 51 55
info@mattab.se

CWS-boco Skara
CWS-boco Sweden AB
Skaraborgsgatan 60
532 37 Skara
Tel: 0511 - 134 20
Fax: 0511 - 187 02
info.skara@cws-boco.com
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CWS-boco Sweden AB
Box 73
313 21 Oskarström
Tel: 035 - 17 64 00
Fax: 035 - 17 64 29
info.oskarstrom@cws-boco.com
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CWS-boco Oskarström

KåPI Tvätt
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Tvättjänst Stockholm
Hantverkarvägen 5
145 63 Norsborg
Tel: 08 - 531 881 20
Fax: 08 - 531 839 60
patrik@tvattjanst.se
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www.rikstvatt.se
www.rikstvatt.se
www.rikstvatt.se

Med reservation för tekniska ändringar.
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