boco Cleanroom Line
Jakość dla najbardziej wymagających Klientów

Wiedza i doświadczenie
Odpowiednie przygotowanie odzieży do pomieszczeń czystych wymaga unikalnej wiedzy, którą posiadają
jedynie nieliczne firmy działające na rynku europejskim.
CWS-boco od ponad dwudziestu lat systematycznie
buduje i wzmacnia swoje kompetencje w tym zakresie.
Jakość to dla nas ciągłe doskonalenie i koncentracja
na potrzebach Klienta. Motywacją do działań są nasi
Partnerzy, którzy poprzez systematyczne monitorowanie
wszystkich procesów, nieustannie wyznaczają nam
nowe standardy. Dzięki najnowocześniej wyposażonym
pralniom i unikalnemu know-how, CWS-boco oferuje
zarówno wynajem jak i pełen serwis odzieży dedykowanej do pracy w pomieszczeniach typu cleanroom.
Specjaliści CWS-boco służą indywidualną radą i wsparciem na każdym etapie projektu.

Odpowiedzialność za środowisko jest ważnym
elementem strategii rozwoju biznesu CWS-boco
w Polsce i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego
poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych,
odpowiedzialne zużycie wody i energii, kontrolę zanieczyszczenia ścieków oraz ograniczenie wytwarzania
niepotrzebnych odpadów.
Pranie i serwisowanie odzieży roboczej celem
ponownego jej wykorzystania jest rozwiązaniem
ekonomicznym i korzystnym dla środowiska.
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Kompleksowe rozwiązanie
CWS-boco oferuje wynajem i kompleksową obsługę odzieży niezbędnej do pracy w środowisku
czystym. Jesteśmy przygotowani do realizacji procesu prania w każdej klasie czystości. Ponadto jako
jedyna firma w Polsce dysponujemy infrastrukturą pozwalającą na spełnienie najwyższych wymogów
jakościowych normy ISO-4.
W ramach obsługi zapewniamy:
> Dezynfekcję i przygotowanie odzieży, przy zachowaniu
wszystkich warunków i wymagań normy EN ISO 14644
dotyczącej pracy w pomieszczeniach czystych

> Dostosowany do wymagań Klienta sposób pakowania,
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem odzieży
w trakcie składowania i transportu

> Walidację i kontrolę parametrów środowiskowych
na każdym etapie procesu prania

> Dostarczenie protokołów z każdej serii dostawy wraz
z wynikami badania określającymi ilości i wielkości
cząstek

> Elektroniczną ewidencję odzieży w obiegu
> Szybką identyfikację i wymianę uszkodzonych ubrań
> Systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzenia
Jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008
> Przeprowadzanie testów Helmke-Drum upranej odzieży, w celu identyfikacji pozostałych zanieczyszczeń

> Transport produktów w oddzielnych pojemnikach
> Na życzenie Klienta, sterylizację parą zgodnie
z normami DIN EN ISO 17665, EN 285 oraz
pojedyncze opakowania dedykowane odzieży przeznaczonej do sterylizacji.
> Stałą opiekę regionalnego Doradcy Klienta

Pełna kontrola procesu
Usługa oferowana przez CWS-boco spełnia wszelkie wymogi stawiane odzieży przeznaczonej do pracy
w pomieszczeń typu cleanroom – zarówno w zakresie norm dotyczących produkcji i wyglądu odzieży,
jak i prania, transportu czy logistyki.

CWS-boco gwarantuje:
> Unikalny system utrzymania czystości we wszystkich
strefach kontrolowanych

> Portal Klienta pozwalający na zarządzanie dostępnym
asortymentem w trybie on-line

> Technologię kodów kreskowych umożliwiającą
monitorowanie każdej sztuki odzieży podczas całego
cyklu jej użytkowania

> Poddawanie każdej serii prania testowi Helmke-Drum,
który określa pozostałą na upranej odzieży wielkość
i ilość cząstek

W ramach współpracy zapewniamy pełen monitoring procesu, od zakupu, przez magazynowanie, pranie, naprawę,
wymianę, aż po dostawę bezpośrednio do użytkownika końcowego.
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Jakość i certyfikacja
CWS-boco Polska posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą
ISO 9001:2008 oraz System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego (RABC).

Dzięki dobrze zdefiniowanym procesom produkcji oraz zaangażowaniu naszych pracowników, dbałości o szczegóły
i dyscyplinie pracy dostarczamy usługi wysokiej jakości. W celu zagwarantowania poziomu jakości świadczonych usług
realizujemy audyty wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzimy konsultacje z Klientami. Regularnie dokonujemy przeglądów
i stale doskonalimy nasze procesy świadczenia usług, System Zarządzania Jakością oraz wewnętrzną Kontrolę Jakości.

System zarządzania jakością

System RABC

Pralnia CWS-boco w Międzyrzeczu spełnia wszystkie wymogi normy ISO 14644-1 dla 4 Klasy czystości
powietrza w pomieszczeniach cleanroom. Na poszczególnych etapach procesu, weryfikacji podlega zarówno
jakość wody, cykle dezynfekcji, a także ilość cząstek uwalnianych z odzieży przygotowanej do ponownego użycia
w pomieszczeniach czystych.
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boco Cleanroom Line
To bogaty asortyment najwyższej jakości rozwiązań i bezpiecznych produktów dedykowanych
do pracy w pomieszczeniach czystych.
Oferujemy wynajem i profesjonalny serwis:

W ramach współpracy zapewniamy również:

> odzieży dopasowanej do środowiska pracy. Nasze
produkty, dzięki włóknom węglowym wplecionym
w strukturę tkaniny, nie kumulującą ładunków
elektrycznych, a ich okres używalności jest
zdecydowanie dłuższy niż w przypadku tradycyjnych
ubrań roboczych

> specjalistyczne maty klejące
> akcesoria do mopów
> doradztwo, szkolenia i wsparcie
przy wyborze właściwej odzieży
w środowisku czystym

techniczne
do pracy

> nakładek na mopy, przeznaczonych do sprzątania stref
typu cleanroom
> antybakteryjnych ściereczek czyszczących
Pracujemy wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi dostawcami odzieży i akcesoriów do stref typu cleanroom.
Oferowane przez nas rozwiązania zawsze dopasowane są do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Do Państwa
dyspozycji mamy także ogólnopolski zespół ekspertów ds. pomieszczeń cleanroom.

www.cws-boco.pl
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