
  CWS Grohe Sensorkranen 

Ecologisch en elegant



Gemiddeld wordt tijdens het handen wassen ± 4 liter puur drinkwater  
Professionele Service:. 

Met een CWS sensorkraan wast u uw handen comfortabel en grondig.  

U gebruikt echter nog geen fractie van wat er normaal uit een gewone  

kraan stroomt. Afgezien van wat dit op jaarbasis oplevert is er ook de  

geruststellende gedachte dat sensorkranen een bijdrage leveren aan  

een beter milieu en de zorg voor natuurlijke bronnen. 

Alle voordelen op een rij: 
>  Economisch: geen investering en tevens waterbesparing van ± 80% 

> Ecologisch:  spaarzaam omgaan met natuurlijke waterbronnen

> Comfort:  geheel automatisch komt het warm of koud water uit kraan 

>  Imago:  een schone en nette toiletruimte draagt bij aan een positief imago

>  Design:  modern elegant en tijdloos design. Tevens vandalismebestendig

>  Veilig:  sensorkranen en spoelers zijn voorzien van een 24 uurs dwangspoeling

CWS-Grohe sensorkraan warm/koud 
CWS-Grohe sensorkraan koud

Sensorkranen worden aangeboden in een unieke serviceconstructie. CWS monteert de 

kranen en verleent professionele service. Sensorkranen passen op vrijwel iedere wastafel 

en kunnen zonder  interventie van een loodgieter worden geplaatst.  

 U heeft geen investering en bespaart ook nog eens 80 à 90% waterverbruik. Vraag ook eens 

naar de rest van onze Non Touch apparatuur zoals diverse  producten uit de ParadiseLine en 

dameshygiëneboxen.

Kraan- en spoelknoppen blijken gevoelige contactplekken. Ziektekiemen verspreiden zich 

er graag en snel. Om dit tegen te gaan levert CWS de hygiënische Non Touch sensorkraan. 

De innovatieve sensortechniek maakt aanraken van de kraanknop overbodig. De sensor-

kraan is leverbaar in de uitvoeringen koud en warm/koud. Bij dit laatste model is de tem-

peratuur instelbaar. De Non Touch sensorkraan heeft een preventieve ingebouwde 

dwangspoeling. Wordt de kraan 24 uur niet gebruikt, dan volgt automatisch een spoeling. 

Kostbare controlerondes zijn hierdoor overbodig.

CWS sensor-urinoirspoelers besparen niet alleen veel water maar ook kosten omdat de 

reguleerklep de waterhoeveelheid controleert. De kraan hoeft niet aangeraakt te worden, 

dus een hygiënische oplossing. Een automatische spoeling wordt 24 uur na het laatste 

gebruik geactiveerd. Dit voorkomt ontwikkeling van onaangename geuren en haarden voor 

legionellabacteriën. Bestaande armaturen kunnen gemakkelijk vervangen worden. Door de 

waterbesparing is de investering al snel terugverdiend.

CWS-Grohe sensor-urinoirspoeler

Gemiddeld wordt tijdens het handen wassen ± 4 liter puur drinkwater verbruikt. Heel jam-

mer gezien het feit dat water steeds schaarser wordt. Met een CWS sensorkraan wast u uw 

handen comfortabel en grondig. U gebruikt echter nog geen fractie van wat er normaal uit 

een gewone kraan stroomt. Afgezien van wat dit op jaarbasis oplevert is er ook de geruststel-

lende gedachte dat sensorkranen een bijdrage leveren aan een beter milieu en de zorg voor 

natuurlijke bronnen. 

Besparing
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