WAAROM CSN PAPERNET
Goede voorzieningen voor hygiëne weerspiegelen respect,waardering
en zorg voor uw klanten en voor uw medewerkers.

Sofidel is a WWF Climate Savers member

PAPERNET &
CSN HYGIENICS
meer dan hygiëne...

Veel bedrijven en instellingen bestellen hygiëneproducten bij diverse leveranciers. Maar wij doen meer dan
het leveren van hoogwaardige producten en diensten. Wij ontzorgen uw totale hygiënepakket! Tevens
kunnen we u ook adviseren in het terugdringen van uw voorraad en het gegarandeerd verlagen van de
kosten van hygiëneproducten.

CSN verzorgt landelijk voor vele opdrachtgevers de volledige ontzorging van hun sanitairpakket.
U moet hierbij denken aan:
• Automatisch voorraadbeheer sanitaire artikelen tot in de werkkast
• Geen investering nieuwe dispensers
• Landelijke dekking
• 100% gegarandeerde kosten besparing
• Dameshygiëneservice
• Luchtverfrisserservice
• Schoonloopmattenservice
• 1 vaste servicemedewerker voor afleveren producten en serviceartikelen

Swalm 20-22, 3068 LH Rotterdam

• Per kwartaal managementverbruik

Postbus 81172, 3009 GD Rotterdam

Onze adviseurs presenteren u graag onze producten en vormen van dienstverlening op het gebied van

T +31(0)104205127 info@csnpapernet.nl

"away from home hygiëne". Doe als vele andere organisaties en schakel ons in om de hygiëne bij u op

F +31(0)104209622 www.csnpapernet.nl

een hoog peil te houden en de kosten significant te reduceren.

www.csnpapernet.nl
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PAPERNET BY CSN

Uw visitekaartje
De sanitaire ruimte is een afspiegeling van uw bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de bezoekers oog
heeft voor design in de sanitaire ruimte. Hygiënische en goed onderhouden sanitaire voorzieningen tonen

Papernet is het nieuwe merk voor away from home
tissue producten van CSNPapernet.

uw aandacht voor uw bezoekers en medewerkers. De juiste combinatie van dispensers en vullingen (wat
wij systemen noemen) bespaart onderhoudstijd, vermindert afval en garandeert langdurige prestaties.

Kwalitatief hoogwaardige hygiëne producten gecombineerd met design dispensers en... meer!

Het gaat om hygiëne
Hygiënische sanitaire ruimten die er fris uitzien, zijn belangrijk voor personeel en bezoekers. Een nette

We zijn trots op ons grote assortiment kwaliteitsproducten, maar de oplossingen van Papernet

sanitaire ruimte heeft niet alleen een positief effect op uw bedrijfsimago, maar draagt ook zeker bij aan

bieden inderdaad meer. Het concept en de waarde van ons merk worden niet alleen bepaald door de

het voorkomen van virussen en bacteriën door slechte handhygiëne. CSN Papernet systemen zijn zo

WIST U DAT...

eigenschappen en prestaties van onze producten.

ontworpen dat ze hygiëne bevorderen en ze doseren betrouwbare producten om zo de verspreiding van
bacteriën en virussen te minimaliseren. Al onze dispensers zijn ontworpen met hygiëne en gebruiksgemak
als uitgangspunt.

We bieden een totaaloplossing waarin ook educatie en service een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt
duurzaamheid nooit uit het oog verloren. Zo zorgen wij ervoor dat iedere klant een oplossing kan vinden

In de gezondheidszorg handhygiëne cruciaal is om het personeel en de patiënten te beschermen tegen

die perfect aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften.

virussen en bacteriën. Handhygiëne is de belangrijkste maatregel tegen infecties binnen de gezondheidszorg.

De Sofidel Group

Op 5 mei 2011 stuurt de World Health Organization (WHO – Wereld Gezondheidsorganisatie) een wereldwijde

Sofidel is de op een na grootste Europese geïntegreerde papiergroep en staat op de zesde plaats

waarschuwing uit om de belangrijkheid van handhygiëne binnen de gezondheidszorg te benadrukken.

wereldwijd voor wat betreft productiecapaciteit.
Bevordering van de gezondheidzorg en het verbeteren van hygiëne betekent het
De groep heeft een geconsolideerde omzet van 1,558 miljard euro, biedt werk aan meer dan 4800

verminderen van ziektes en afwezigheid van personeel, het verhogen van productiviteit

werknemers en is aanwezig in meer dan 27 verschillende landen. Sofidel is de nummer 2 in Europa,

en kwaliteit van leven. Papernet Tissue en papier producten zijn de perfecte oplossing

wat de productie van papier en tissue betreft!

voor het verminderen van risico’s van bacteriële besmettingen.
Denkt u erover om uw hygiënepakket te verbeteren?
Een recent onderzoek van het Wesley Medical Center in Kansas wijst uit dat voor een hygiënische

European production capacity in KT

omgeving meer nodig is dan alleen wat dispensers ophangen of vervangen. Door te begrijpen hoe
1800

mensen de faciliteiten gebruiken, kunnen we een optimale oplossing bieden van dispensers en vullingen

1600
1400

voor goede hygiënische omstandigheden.

1200
1000
800

Daarom bieden we voor de gezondheidszorg een volledige handhygiëne oplossing van CSNPapernet

600
400

voor zowel het personeel als de patiënten.

200

Sofidel is a WWF Climate Savers member
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De Sofidel Group heeft zich het volgende als doel gesteld: de CO2 uitstoot te verminderen
door het vergaren van cellulose uit gecertificeerde bossen (PEFC, FSC etc.) en door het gebruik
van duurzame energie (water, zon, CHP…). En door tevens te investeren in nieuwe faciliteiten
gebruikt Sofidel een kwart minder water dan het markt gemiddelde!
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De Sofidel Group heeft zich het volgende als doel gesteld: de CO2 uitstoot te verminderen
door het vergaren van cellulose uit gecertificeerde bossen (PEFC, FSC etc.) en door het gebruik
van duurzame energie (water, zon, CHP…). En door tevens te investeren in nieuwe faciliteiten
gebruikt Sofidel een kwart minder water dan het markt gemiddelde!

13005 CSN 3luik.indd 4-6

05-04-13 11:28

WAAROM CSN PAPERNET
Goede voorzieningen voor hygiëne weerspiegelen respect,waardering
en zorg voor uw klanten en voor uw medewerkers.

Sofidel is a WWF Climate Savers member

PAPERNET &
CSN HYGIENICS
meer dan hygiëne...
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U moet hierbij denken aan:
• Automatisch voorraadbeheer sanitaire artikelen tot in de werkkast
• Geen investering nieuwe dispensers
• Landelijke dekking
• 100% gegarandeerde kosten besparing
• Dameshygiëneservice
• Luchtverfrisserservice
• Schoonloopmattenservice
• 1 vaste servicemedewerker voor afleveren producten en serviceartikelen

Swalm 20-22, 3068 LH Rotterdam

• Per kwartaal managementverbruik

Postbus 81172, 3009 GD Rotterdam

Onze adviseurs presenteren u graag onze producten en vormen van dienstverlening op het gebied van

T +31(0)104205127 info@csnpapernet.nl

"away from home hygiëne". Doe als vele andere organisaties en schakel ons in om de hygiëne bij u op

F +31(0)104209622 www.csnpapernet.nl

een hoog peil te houden en de kosten significant te reduceren.

www.csnpapernet.nl
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