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CWS Clean Touch.
Grip op totale hygiëne.

Sanitaire ruimtes hebben een
			 gemeenschappelijk probleem.
>	De klink van een toiletdeur bevat de meeste bacteriën.
>	Onderzoek toont aan dat ongeveer 1/3 van de bezoekers de
handen niet wast na toiletbezoek.*
>	80 % van alle infectieziektes wordt via de handen
overgedragen.**
>	De meeste bezoekers willen niet eens de deurklink van het
toilet aanraken.








CWS heeft de geniale hygiënische oplossing.
CWS Clean Touch – de hygiënische deurklink.
Altijd schone handen
De handgreep van het apparaat is bedekt met een 100% recyclebare
hygiëne folie, die na gebruik steeds wordt vernieuwd. De gebruikte folie
komt terecht in een afzonderlijk gedeelte, hygiënisch gescheiden van de
ongebruikte folie. Elke bezoeker heeft daardoor bij het verlaten van de
toiletruimte steeds een schone deurklink. Bovendien, er is geen extra

Gemakkelijk batterijen verwisselen

reiniging of desinfectie nodig wat ongewenste wachttijden voorkomt.
De CWS Clean Touch zorgt niet alleen voor optimale hygiëne. Ook
behoort het ongemakkelijke gevoel van een deurklink vol bacteriën
tot het verleden. Zo maakt de toiletruimte een uitstekende indruk op
medewerkers en bezoekers.

Snel cartridge verwisselen

Simpel een cartridge inleggen

Voordelen:
>	De hygiëne in de toiletruimte is nu compleet, ook na het
handen wassen
> Eenvoudig en snel op praktisch iedere deur te monteren
> Ook weer makkelijk van de deur te verwijderen
>	Met ca. 2.000 porties per cartridge is de Clean Touch ook geschikt op
plaatsen met een hoge bezoekersfrequentie

>	In een paar seconden vervangen van cartridges, (Easy-Loading)
> Eenvoudige bediening van de deurhendel
> Twee afzonderlijke kamers scheiden de schone van de gebruikte folie
> Afsluitbaar en dus veilig tegen misbruik
>	Montage van de Clean Touch en levering van de cartridges door de
CWS servicedienst

De hoogste hygiënestandaard.
De CWS Clean Touch is een hygiënisch hoogstandje op het gebied van
toiletapparatuur. Het product biedt een comfortabele en betrouwbaar
sluitstuk voor een probleem dat tot dusver vele mensen bij het verlaten

van een toilet onaangenaam getroffen heeft. Met de CWS Clean Touch
behoort u tot een van de de eersten die bezoekers en medewerkers een
innovatie biedt als het gaat om hygiëne en welbevinden na toiletgebruik.

CWS Clean Touch
voor een fris en schoon imago!
*http://globalhandwashing.org/ghw-day/activities/pupils-demonstrated-handwashing-soap-berlin-germany | **http://ministryhealth.org/HC/Home/Summer2013/germs.nws
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