Welkom
in de wereld van CWS-boco.

CWS-boco is een internationale
onderneming gericht op het verhuren
en leveren van totaaloplossingen voor
sanitaire hygiëne (CWS) en werkkledij
(boco). Elke dag worden onze sanitaire
voorzieningen miljoenen keren
gebruikt en tienduizenden werknemers
dragen dagelijks onze boco kledij.

Producten CWS en toebehoren

Producten boco

> Washroom Care
- Handdoekautomaten
- Papierautomaten
- Zeepautomaten
- Damesverbandcontainers

> Workwear
- Personal Protective Equipment (PPE)
- Regular Workwear
- High Visibility
- Business Wear
- Catering
- Automotive

> Air Care
- Luchtverfrissers

Service op maat

> Floor Care
- Schoonloopmatten
- Logo matten

CWS-boco geeft een gepast antwoord op de vragen en noden
van zijn klanten. Een persoonlijke aanpak staat hierbij centraal.
CWS zorgt voor de gewenste apparatuur, hun werking en de
levering van de noodzakelijke producten. Verder zorgt boco voor
de ontwikkeling van de verschillende modellen, het opnemen
van de maten, het confectioneren, het ophalen, het reinigen en
de individuele opvolging van al uw werkkledij.

> Water Care
- Sensorkranen
- Urinoirspoelers

CWS-boco, een betrouwbare partner
CWS-boco BeLux, met maatschappelijke zetel te Berchem, telt
200 medewerkers die zorgen voor een optimale dienstverlening.
Onze wasserij (boco) is gelegen in Puurs en zorgt voor het
onderhoud van de werkkledij.

Wilt u ook een directe besparing realiseren en
bovendien een duurzaam imago uitdragen?

CWS en boco bieden u een voordeel op economisch, ecologisch
en kwalitatief vlak, waarbij nieuwe tendensen, imago en knowhow centraal staan. Wij stellen u een full-service concept
voor. Door nevenactiviteiten uit te besteden, kan u zich volop
concentreren op uw core business.
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CWS en boco, een perfect duo
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